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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 283/2013 

av 1. mars 2013 

om fastsettelse av opplysningskrav for aktive stoffer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 78 nr. 1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 544/2011 av 10. juni 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til opplysningskrav for 

aktive stoffer(2) ble vedtatt i henhold til artikkel 8 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Den inneholder kravene til 

dokumentasjon som skal framlegges for godkjenning av 

aktive stoffer, som fastsatt i vedlegg II til rådsdirektiv 91/ 

414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevern-

midler(3). 

2)  Det er nødvendig å endre opplysningskravene for 

kjemiske stoffer for å ta hensyn til nåværende 

vitenskapelig og tekniske kunnskap. 

3)  Mer detaljerte opplysninger om gjennomføring av opplys-

ningskravene er fastsatt i relevante retningslinjer. 

4)  Forordning (EU) nr. 544/2011 bør derfor oppheves. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 3.4.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av  

30. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 57. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EUT L 155 av 11.6.2011, s. 1. 

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 

5)  Før de endrede opplysningskravene trer i kraft, bør 

søkerne få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de 

kan oppfylle de nye kravene. 

6)  For at medlemsstatene og de berørte parter skal kunne 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene, er det hen-

siktsmessig å fastsette overgangstiltak for opplysninger 

som framlegges i forbindelse med søknader om god-

kjenning, fornyelse av godkjenning eller endring av 

vilkårene for godkjenning av aktive stoffer, og for 

opplysninger som framlegges i forbindelse med søkna-

der om godkjenning, fornyelse av godkjenning og end-

ring av godkjenning for plantevernmidler. 

7)  Disse overgangstiltakene berører ikke artikkel 80 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opplysningskrav for aktive stoffer 

Opplysningskravene for aktive stoffer som er nevnt i artikkel 8 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1107/2009, er fastsatt i 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Oppheving 

Forordning (EU) nr. 544/2011 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning.  
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Artikkel 3 

Overgangstiltak med hensyn til framgangsmåter for aktive 

stoffer 

Forordning (EU) nr. 544/2011 får fortsatt anvendelse for aktive 

stoffer med hensyn til følgende: 

a)  framgangsmåter for godkjenning av et aktivt stoff eller for 

endring av godkjenningen av et slikt stoff i henhold til 

artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1107/2009 som det er 

framlagt dokumentasjon for som fastsatt i artikkel 8 nr. 1 

og 2 i nevnte forordning, innen 31. desember 2013, 

b)  framgangsmåter for fornyelse av godkjenning av et aktivt 

stoff i henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1107/ 

2009 som det er framlagt utfyllende dokumentasjon for som 

nevnt i artikkel 9 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/ 

2010(1), innen 31. desember 2013. 

Artikkel 4 

Overgangstiltak med hensyn til framgangsmåter for 

plantevernmidler 

1.  Forordning (EU) nr. 544/2011 får fortsatt anvendelse med 

hensyn til framgangsmåter for godkjenning av et plantevern-

middel som nevnt i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 

  

(1) EUT L 322 av 8.12.2010, s. 10. 

forutsatt at søknaden er inngitt innen 31. desember 2015, og at 

plantevernmiddelet inneholder minst ett aktivt stoff som det er 

framlagt dokumentasjon eller utfyllende dokumentasjon for i 

samsvar med artikkel 3. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan søkere fra 1. januar 2014 velge å 

anvende opplysningskravene fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. Dette valget skal gjøres skriftlig ved framleggingen 

av søknaden, og er ugjenkallelig. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Når det gjelder framgangsmåter for fornyelse av god-

kjenninger av aktive stoffer hvis godkjenning utløper  

1. januar 2016 eller senere, får denne forordning anvendelse fra 

ikrafttredelsen. 

For alle andre framgangsmåter får den anvendelse fra  

1. januar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

INNLEDNING 

Opplysninger som skal framlegges samt framskaffelse og presentasjon av disse 

1.  Opplysningene som skal framlegges, skal oppfylle følgende krav: 

1.1.  Opplysningene skal være tilstrekkelige til å vurdere forutsigbare risikoer, enten de er umiddelbare eller 

forsinkede, som det aktive stoffet kan medføre for mennesker, herunder sårbare grupper, for dyr og for miljøet, 

og skal minst inneholde opplysningene og resultatene av undersøkelsene nevnt i dette vedlegg. 

1.2.  De skal omfatte alle opplysninger om det aktive stoffets og dets metabolitters og urenheters potensielt 

skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse eller på grunnvannet 

1.3.  De skal omfatte alle opplysninger om det aktive stoffets og dets metabolitters og urenheters potensielt 

uakseptable virkninger på miljøet, planter og planteprodukter. 

1.4.  Opplysningene skal omfatte alle relevante opplysninger fra vitenskapelig, fagfellevurdert og allment 

tilgjengelig litteratur om det aktive stoffet, metabolitter og nedbrytings- eller reaksjonsprodukter og 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet samt om bivirkninger for helse, miljø og arter utenfor 

målgruppen. Det skal framlegges et sammendrag av disse opplysningene. 

1.5.  Opplysningene skal omfatte en fullstendig og objektiv rapport om undersøkelsene som er foretatt samt en 

fullstendig beskrivelse av disse. Disse opplysningene kreves ikke dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Opplysningene er ikke nødvendige på grunn av middelets art eller foreslått bruk, eller er ikke vitenskapelig 

nødvendige. 

b)  Det er ikke teknisk mulig å framskaffe opplysningene. 

 I slike tilfeller skal det framlegges en begrunnelse. 

1.6.  Samtidig bruk av det aktive stoffet som biocid eller i et veterinærpreparat skal rapporteres. 

 Dersom den som søker om bruk av det aktive stoffet i plantevernmiddelet er identisk med den som søker om 

bruk av det aktive stoffet som biocid eller i et veterinærpreparat, skal det framlegges et sammendrag av alle 

relevante opplysninger som ble framlagt i forbindelse med godkjenningen av biocidet eller veterinærpreparatet. 

Dette sammendraget skal omfatte toksikologiske referanseverdier og forslag til grenseverdier for restmengder, 

idet det tas hensyn til mulig kumulativ eksponering som skyldes ulik bruk av det samme stoffet, basert på 

vitenskapelige metoder godkjent av vedkommende europeiske myndigheter, i tillegg til et sammendrag av 

opplysninger om restmengder og toksikologiske opplysninger samt opplysninger om bruk av produktet. 

 Dersom den som søker om bruk av det aktive stoffet i plantevernmiddelet ikke er identisk med den som søker 

om bruk av det aktive stoffet som biocid eller i et veterinærpreparat, skal det framlegges et sammendrag av alle 

tilgjengelige opplysninger. 

1.7.  Dersom det er relevant, skal opplysningene framskaffes ved hjelp av forsøksmetodene som er oppført på listen 

nevnt i nr. 6. Dersom det ikke finnes egnede internasjonalt eller nasjonalt validerte retningslinjer for forsøk, 

skal retningslinjer som er godkjent av europeiske vedkommende myndighet benyttes. Eventuelle avvik skal 

beskrives og begrunnes. 

1.8.  Opplysningene skal omfatte en fullstendig beskrivelse av forsøksmetodene som er benyttet. 

1.9.  Opplysningene skal omfatte en liste over det aktive stoffets endepunkter. 

1.10.  Dersom det er relevant, skal opplysningene framskaffes i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EU(1). 

1.11.  Opplysningene om det aktive stoffet, sammen med opplysningene om ett eller flere plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet, og eventuelt opplysninger om beskyttende midler og synergister og andre 

bestanddeler i plantevernmiddelet, skal være tilstrekkelig til å: 

a)  gjøre det mulig å vurdere risikoene for mennesker i forbindelse med håndtering og bruk av 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, 

b)  gjøre det mulig å vurdere risikoene for menneskers og dyrs helse som følge av restmengder av det aktive 

stoffet og dets metabolitter, urenheter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter som finnes i vann, luft, 

næringsmidler og fôr,  

  

(1) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 
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c)  forutsi det aktive stoffets og dets metabolitters, nedbrytings- og reaksjonsprodukters fordeling, skjebne og 

atferd i miljøet, dersom de er av toksikologisk eller miljømessig betydning samt de tidsforløp som er 

forbundet med dette, 

d)  gjøre det mulig å vurdere virkningen på arter utenfor målgruppen (dyre- og planteliv), herunder virkning 

på deres atferd, som sannsynligvis vil eksponeres for det aktive stoffet og dets metabolitter, nedbrytings- 

og reaksjonsprodukter, dersom de er av toksikologisk eller miljømessig betydning. Virkningen kan oppstå 

som følge av en enkelt, langvarig eller gjentatt eksponering, og kan være direkte eller indirekte, reversibel 

eller irreversibel, 

e)  vurdere virkningen på det biologiske mangfoldet og økosystemet, 

f)  identifisere arter og populasjoner utenfor målgruppen som er utsatt for fare på grunn av potensiell 

eksponering, 

g)  gjøre det mulig å vurdere korttids- og langtidsrisikoer for arter, populasjoner, samfunn og prosesser 

utenfor målgruppen, 

h)  klassifisere det aktive stoffet med hensyn til fare, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1272/2008(1), 

i)  angi piktogrammer, varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger som skal brukes til merking for å 

verne mennesker, arter utenfor målgruppen og miljøet, 

j)  fastsette, dersom det er relevant, et nivå for akseptabelt daglig inntak (ADI) for mennesker, 

k)  fastsette akseptabelt nivå for brukereksponering (AOEL), 

l)  fastsette, dersom det er relevant, akutt referansedose (ARfD) for mennesker, 

m)  fastsette relevante førstehjelpstiltak samt egnede diagnostiske og terapeutiske tiltak som skal iverksettes i 

tilfelle forgiftning hos mennesker, 

n)  fastsette isomerisk sammensetning, og dersom det er relevant, mulig metabolsk omdanning av isomerene, 

o)  fastsette restmengdedefinisjoner som er hensiktsmessige for risikovurdering, 

p)  fastsette hensiktsmessige restmengdedefinisjoner for overvåkings- og håndhevingsformål, 

q)  gjøre det mulig å vurdere risikoen for forbrukereksponering, herunder, dersom det er relevant, en 

vurdering av kumulativ risiko ved eksponering for flere enn ett aktivt stoff, 

r)  gjøre det mulig å anslå eksponeringen av brukere, arbeidstakere, beboere og andre personer i nærheten, 

herunder, dersom det er relevant, kumulativ eksponering for flere enn ett aktivt stoff, 

s)  fastsette grenseverdier for restmengder og konsentrasjons- eller fortynningsfaktorer i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(2), 

t)  gjøre det mulig å vurdere arten og omfanget av risikoene for mennesker og dyr (arter som mennesker 

vanligvis fôrer og holder eller dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon) samt risikoene for andre 

virveldyrarter utenfor målgruppen, 

u)  fastsette tiltak som er nødvendige for i størst mulig grad å redusere miljøforurensningen og virkningen på 

arter utenfor målgruppen, 

v)  beslutte om det aktive stoffet skal anses som et persistent organisk forurensende stoff (POP), et persistent, 

bioakkumulerende og giftig stoff (PBT) eller et svært persistent og svært bioakkumulerende stoff (vPvB) i 

samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

w)  beslutte om det aktive stoffet skal anses som et stoff som skal erstattes, i samsvar med kriteriene fastsatt i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

x)  beslutte om det aktive stoffet skal anses som et aktivt stoff med lav risiko, i samsvar med kriteriene fastsatt 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

y)  beslutte om det aktive stoffet skal godkjennes, 

z)  fastsette vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning. 

1.12.  Dersom det er relevant, skal forsøk utformes og opplysninger analyseres ved hjelp av egnede statistiske 

metoder. 

1.13.  Beregninger av eksponeringen skal bygge på vitenskapelige metoder som er godkjent av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»), når slike metoder foreligger. Dersom 

andre metoder anvendes, skal dette begrunnes.  

  

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 
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1.14.  For hvert avsnitt av opplysningskravene skal det framlegges et sammendrag av alle data, alle opplysninger og 

alle vurderinger som er foretatt. Dette skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2.  Kravene fastsatt i denne forordning skal tilsvare minstekravene til opplysninger som skal framlegges. Andre 

krav på nasjonalt plan kan bli nødvendige under visse omstendigheter, f.eks. særlige scenarioer eller annen 

bruk enn den som er tatt i betraktning ved godkjenningen. Når forsøk fastsettes og godkjennes av 

vedkommende myndigheter, skal miljømessige, klimatiske og landbruksmessige forhold vies særlig 

oppmerksomhet. 

3. God laboratoriepraksis (GLP) 

3.1.  Dersom det foretas forsøk for å framskaffe opplysninger om egenskapene eller sikkerheten med hensyn til 

menneskers eller dyrs helse eller til miljøet, skal forsøk og analyser foretas i samsvar med prinsippene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF(1). 

3.2.  Som unntak fra nr. 3.1 gjelder følgende: 

3.2.1.  For aktive stoffer som består av mikroorganismer eller virus, kan forsøk og analyser som foretas for å 

framskaffe opplysninger om egenskaper og sikkerhet med hensyn til andre aspekter enn menneskers helse, 

foretas av offisielle eller offisielt godkjente forsøksanlegg eller -organer som minst oppfyller kravene i nr. 3.2 

og 3.3 i innledningen til vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 284/2013(2). 

3.2.2.  For forsøk og analyser som foretas for å framskaffe opplysninger om vekster av mindre betydning som kreves i 

henhold til nr. 6.3 og 6.5.2 i del A: 

— feltfasen kan være foretatt av offisielle eller offisielt godkjente forsøksanlegg eller -organer som minst 

oppfyller kravene i nr. 3.2 og 3.3 i innledningen til vedlegget til forordning (EU) nr. 284/2013, 

— analysefasen skal, dersom den ikke er foretatt i samsvar med kravene til GLP, foretas av laboratorier som 

er godkjent for den relevante metoden i samsvar med den europeiske standarden EN ISO/IEC 17025 

«Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse». 

3.2.3.  Undersøkelser som er foretatt før anvendelsen av denne forordning, kan, selv om de ikke fullt ut er i samsvar 

med kravene til GLP eller nåværende forsøksmetoder, tas med i vurderingen dersom de godkjennes som 

vitenskapelig gyldige av vedkommende myndigheter, og dermed fjerner behovet for å gjenta dyreforsøk, særlig 

med hensyn til undersøkelser for kreftframkallende og reproduksjonstoksiske virkninger. Dette unntaket får 

anvendelse på undersøkelser av alle virveldyrarter. 

4. Forsøksmateriale 

4.1.  Det skal framlegges en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte materialet. Dersom det foretas 

forsøk med det aktive stoffet, skal det anvendte materialet oppfylle spesifikasjonen som vil bli benyttet ved 

produksjonen av de plantevernmidlene som skal godkjennes, med mindre det brukes radioaktivt merket 

materiale eller renset aktivt stoff. 

4.2.  Dersom det foretas undersøkelser med et aktivt stoff som er produsert i laboratorium eller i et forsøksanlegg, 

skal undersøkelsene gjentas med det aktive stoffet slik det er produsert, med mindre søkeren kan vise at det 

anvendte forsøksmaterialet hovedsakelig er det samme med hensyn til forsøk med og vurderinger av 

toksikologiske, økotoksikologiske og miljømessige egenskaper samt restmengder. Ved usikkerhet skal 

sammenlignende undersøkelser framlegges, og danne grunnlag for en beslutning om undersøkelsene må gjentas 

eller ikke. 

4.3.  Dersom det foretas undersøkelser med et aktivt stoff som har en annen renhetsgrad, eller som inneholder andre 

urenheter eller andre nivåer av urenheter enn det som er oppgitt i den tekniske spesifikasjonen, eller dersom det 

aktive stoffet er en blanding av bestanddeler, skal betydningen av disse forskjellene klargjøres, enten ved hjelp 

av opplysninger eller med en vitenskapelig begrunnelse. Ved usikkerhet skal hensiktsmessige undersøkelser 

med det aktive stoffet slik det er produsert for kommersiell produksjon, framlegges som grunnlag for en 

beslutning. 

4.4.  For undersøkelser der doseringen strekker seg over en viss tidsperiode (for eksempel undersøkelser med 

gjentatte doser), skal det aktive stoffet komme fra samme parti dersom det aktive stoffets stabilitet tillater dette. 

Dersom det brukes flere ulike doser i en undersøkelse, skal forholdet mellom dose og skadevirkning 

rapporteres.  

  

(1) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44. 

(2) EUT L 93 av 3.4.2013, s. 85. 
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4.5.  Når det skal foretas forsøk med renset aktivt stoff (≥ 980 g/kg) i henhold til angitt spesifikasjon, skal 

forsøksmaterialets renhet være den høyeste som det er mulig å oppnå ved hjelp av beste tilgjengelige teknologi, 

og skal angis. Dersom den oppnådde renhetsgraden er lavere enn 980 g/kg, skal det framlegges en begrunnelse. 

Ved begrunnelsen skal det dokumenteres at alle teknisk mulige og rimelige metoder for produksjon av det 

rensede aktive stoffet er benyttet. 

4.6.  Dersom det brukes radioaktivt merket forsøksmateriale, skal merkingen være plassert (på ett eller flere steder) 

på en slik måte på at det blir enklere å klarlegge stoffskifte- og omdanningsveiene og undersøke fordelingen til 

det aktive stoffet og dets metabolitter og reaksjons- og nedbrytingsprodukter. 

5. Forsøk med virveldyr 

5.1.  Forsøk med virveldyr skal foretas bare dersom ingen andre validerte metoder er tilgjengelige. Alternative 

metoder som skal vurderes, skal omfatte metoder in vitro og metoder in silico. For å holde antallet dyr som 

brukes i forsøkene så lavt som mulig, skal det også oppfordres til å bruke begrensnings- og forbedringsmetoder 

ved forsøk in vivo. 

5.2.  Ved utformingen av forsøksmetodene skal det tas hensyn til prinsippene om erstatning, begrensing og 

forbedring av bruken av dyr, særlig når hensiktsmessige, validerte metoder som gjør det mulig å erstatte, 

begrense eller forbedre dyreforsøk blir tilgjengelige. 

5.3.  For denne forordnings formål skal det ikke foretas forsøk der det aktive stoffet eller plantevernmiddelet med 

forsett gis til mennesker eller andre primater. 

5.4.  Av etiske hensyn skal utformingen av undersøkelser vurderes grundig, idet det tas hensyn til muligheten for 

begrensning, forbedring og erstatning av dyreforsøk. Ved å inkludere én eller flere ytterligere dosegrupper eller 

ett eller flere tidspunkt for blodprøvetaking i en undersøkelse, kan behovet for flere undersøkelser unngås. 

6.  For informasjons- og harmoniseringsformål skal listen over forsøksmetoder og veiledningsdokumenter som er 

relevante for gjennomføringen av denne forordning, offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Listen 

skal ajourføres regelmessig. 

DEL A 

KJEMISKE AKTIVE STOFFER 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

AVSNITT 1  Det aktive stoffets identitet 

1.1.  Søker 

1.2.  Produsent 

1.3.  Vanlig navn som er foreslått eller godkjent av ISO og synonymer 

1.4.  Kjemisk betegnelse (IUPAC- og CA-nomenklatur) 

1.5.  Produsentens utviklingskodenumre 

1.6.  CAS-, EF- og CIPAC-numre 

1.7.  Molekylformel og strukturformel samt molmasse 

1.8.  Produksjonsmetode (syntesevei) for det aktive stoffet 

1.9.  Spesifikasjon av det aktive stoffets renhet i g/kg 

1.10.  Tilsetningsstoffers (f.eks. stabilisatorer) og urenheters identitet og innhold 

1.10.1.  Tilsetningsstoffer 

1.10.2.  Betydelige urenheter 

1.10.3.  Relevante urenheter 

1.11.  Partienes analyseprofil 

AVSNITT 2  Det aktive stoffets fysiske og kjemiske egenskaper 

2.1.  Smeltepunkt og kokepunkt 

2.2.  Damptrykk og flyktighet  
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2.3.  Utseende (fysisk tilstand, farge) 

2.4.  Spektre (UV/VIS, IR, NMR, MS), molar ekstinksjon ved relevante bølgelengder, optisk renhet 

2.5.  Løselighet i vann 

2.6.  Løselighet i organiske løsemidler 

2.7.  Fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann 

2.8.  Dissosiasjon i vann 

2.9.  Antennelighet og selvoppvarming 

2.10.  Flammepunkt 

2.11.  Eksplosive egenskaper 

2.12.  Overflatespenning 

2.13.  Oksiderende egenskaper 

2.14.  Andre undersøkelser 

AVSNITT 3  Ytterligere opplysninger om det aktive stoffet 

3.1.  Bruk av det aktive stoffet 

3.2.  Funksjon 

3.3.  Virkninger på skadelige organismer 

3.4.  Planlagt bruksområde 

3.5.  Skadelige organismer som bekjempes og vekster eller produkter som beskyttes eller behandles 

3.6.  Virkemåte 

3.7.  Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens, og hensiktsmessige strategier for 

håndtering 

3.8.  Metoder og forholdsregler for håndtering, lagring, transport eller brann 

3.9.  Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering 

3.10.  Nødtiltak ved ulykker 

AVSNITT 4  Analysemetoder 

 Innledning 

4.1.  Metoder som brukes til å framskaffe opplysninger før godkjenning 

4.1.1.  Metoder for analyse av det aktive stoffet slik det er produsert 

4.1.2.  Metoder for risikovurdering 

4.2.  Metoder for kontroll og overvåking etter godkjenning 

AVSNITT 5  Toksikologiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser 

 Innledning 

5.1.  Undersøkelser av opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling hos pattedyr 

5.1.1.  Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom munnen 

5.1.2.  Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter annen eksponeringsvei 

5.2.  Akutt giftighet 

5.2.1.  Oral 

5.2.2.  Hudkontakt 

5.2.3.  Innånding  
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5.2.4.  Hudirritasjon 

5.2.5.  Øyeirritasjon 

5.2.6.  Hudsensibilisering 

5.2.7.  Fototoksisitet 

5.3.  Korttidsgiftighet 

5.3.1.  Undersøkelse oralt over 28 dager 

5.3.2.  Undersøkelse oralt over 90 dager 

5.3.3.  Andre eksponeringsveier 

5.4.  Genotoksisitetsforsøk 

5.4.1.  Undersøkelser in vitro 

5.4.2.  Undersøkelser in vivo med somatiske celler 

5.4.3.  Undersøkelser in vivo av kjønnsceller 

5.5.  Langtidsgiftighet og kreftframkallende virkninger 

5.6.  Reproduksjonstoksisitet 

5.6.1.  Flergenerasjonsundersøkelser 

5.6.2.  Undersøkelser for utviklingstoksisitet 

5.7.  Undersøkelser for nevrotoksisitet 

5.7.1.  Undersøkelser for nevrotoksisitet hos gnagere 

5.7.2.  Undersøkelser for forsinket polynevropati 

5.8.  Andre toksikologiske undersøkelser 

5.8.1.  Undersøkelser av metabolitters giftighet 

5.8.2.  Ytterligere undersøkelser av det aktive stoffet 

5.8.3.  Hormonforstyrrende egenskaper 

5.9.  Medisinske data 

5.9.1.  Medisinsk overvåking av personalet ved produksjonsanlegg og overvåkingsundersøkelser 

5.9.2.  Data samlet fra mennesker 

5.9.3.  Direkte observasjoner 

5.9.4.  Epidemiologiske undersøkelser 

5.9.5.  Diagnostisering av forgiftning (bestemmelse av aktivt stoff og metabolitter), særlige tegn på 

forgiftning, kliniske forsøk 

5.9.6.  Foreslått behandling: førstehjelpstiltak, antidoter, medisinsk behandling 

5.9.7.  Forventede virkninger av forgiftning 

AVSNITT 6  Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr 

6.1.  Restmengders stabilitet ved lagring 

6.2.  Stoffskifte, fordeling og beregning av restmengder 

6.2.1.  Planter 

6.2.2.  Fjørfe 

6.2.3.  Drøvtyggere i laktasjon  
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6.2.4.  Svin 

6.2.5.  Fisk 

6.3.  Undersøkelser av forekomsten av restmengder i planter 

6.4.  Fôringsundersøkelser 

6.4.1.  Fjørfe 

6.4.2.  Drøvtyggere 

6.4.3.  Svin 

6.4.4.  Fisk 

6.5.  Virkninger av bearbeiding 

6.5.1.  Restmengdens art 

6.5.2.  Fordeling av restmengden på uspiselig skall og pulp 

6.5.3.  Forekomsten av restmengder i bearbeidede produkter 

6.6.  Restmengder i rotasjonsvekster 

6.6.1.  Stoffskifte i rotasjonsvekster 

6.6.2.  Forekomsten av restmengder i rotasjonsvekster 

6.7.  Foreslåtte definisjoner av restmengder og grenseverdier for restmengder 

6.7.1.  Foreslåtte definisjoner av restmengder 

6.7.2.  Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og begrunnelse for at de foreslåtte verdiene anses 

akseptable 

6.7.3.  Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og begrunnelse for at de foreslåtte verdiene anses 

akseptable for importerte produkter (importtoleranse) 

6.8.  Foreslåtte sikkerhetsperioder 

6.9.  Anslag over potensiell og faktisk eksponering gjennom kosten og andre kilder 

6.10.  Andre undersøkelser 

6.10.1.  Restmengdeverdier i pollen og biavlsprodukter 

AVSNITT 7  Skjebne og atferd i miljøet 

7.1.  Skjebne og atferd i jord 

7.1.1.  Nedbrytingsvei i jord 

7.1.1.1.  Aerob nedbryting 

7.1.1.2.  Anaerob nedbryting 

7.1.1.3.  Fotolyse i jord 

7.1.2.  Nedbrytingshastighet i jord 

7.1.2.1.  Laboratorieundersøkelser 

7.1.2.1.1.  Aerob nedbryting av det aktive stoffet 

7.1.2.1.2.  Aerob nedbryting av metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter 

7.1.2.1.3.  Anaerob nedbryting av det aktive stoffet 

7.1.2.1.4.  Anaerob nedbryting av metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter 

7.1.2.2.  Feltundersøkelser 

7.1.2.2.1.  Undersøkelser av forsvinning i jord 

7.1.2.2.2.  Undersøkelser av akkumulering i jord  
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7.1.3.  Adsorpsjon og desorpsjon i jord 

7.1.3.1.  Adsorpsjon og desorpsjon 

7.1.3.1.1.  Adsorpsjon og desorpsjon av det aktive stoffet 

7.1.3.1.2.  Adsorpsjon og desorpsjon av metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter 

7.1.3.2.  Tidsavhengig sorpsjon 

7.1.4.  Mobilitet i jord 

7.1.4.1.  Kolonneforsøk med utlekking 

7.1.4.1.1.  Utlekking av det aktive stoffet fra kolonner 

7.1.4.1.2.  Utlekking av metabolitter og nedbrytings- og reaksjonsprodukter fra kolonner 

7.1.4.2.  Lysimeterundersøkelser 

7.1.4.3.  Feltforsøk med utlekking 

7.2.  Skjebne og atferd i vann og sediment 

7.2.1.  Nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei i systemer i vann (kjemisk og fotokjemisk nedbryting) 

7.2.1.1.  Hydrolytisk nedbryting 

7.2.1.2.  Direkte fotokjemisk nedbryting 

7.2.1.3.  Indirekte fotokjemisk nedbryting 

7.2.2.  Biologisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei i systemer i vann 

7.2.2.1.  God biologisk nedbrytbarhet 

7.2.2.2.  Aerob mineralisering i overflatevann 

7.2.2.3.  Undersøkelse av vann/sediment 

7.2.2.4.  Undersøkelse av vann/sediment under påvirkning av lys 

7.2.3.  Nedbryting i den mettede sonen 

7.3.  Skjebne og atferd i luft 

7.3.1.  Nedbrytingsvei og nedbrytingshastighet i luft 

7.3.2.  Transport gjennom luften 

7.3.3.  Lokale og globale virkninger 

7.4.  Definisjon av restmengde 

7.4.1.  Definisjon av restmengde med henblikk på risikovurdering 

7.4.2.  Definisjon av restmengde for overvåking 

7.5.  Overvåkingsdata 

AVSNITT 8  Økotoksikologiske undersøkelser 

 Innledning 

8.1.  Virkninger på fugler og andre landvirveldyr 

8.1.1.  Virkninger på fugler 

8.1.1.1.  Akutt oral giftighet for fugler 

8.1.1.2.  Korttidsgiftighet for fugler gjennom maten 

8.1.1.3.  Subkronisk giftighet og reproduksjonstoksisitet for fugler 

8.1.2.  Virkning på andre landvirveldyr enn fugler  
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8.1.2.1.  Akutt oral giftighet for pattedyr 

8.1.2.2.  Langtidsgiftighet og reproduksjonstoksisitet for pattedyr 

8.1.3.  Bioakkumulering av det aktive stoffet i byttedyr for fugler og pattedyr 

8.1.4.  Virkninger på viltlevende landvirveldyr (fugler, pattedyr, krypdyr og amfibier) 

8.1.5.  Hormonforstyrrende egenskaper 

8.2.  Virkninger på vannorganismer 

8.2.1.  Akutt giftighet for fisk 

8.2.2.  Langtidsgiftighet og kronisk giftighet for fisk 

8.2.2.1.  Forsøk med giftighet for fisk på tidlige livsstadier 

8.2.2.2.  Undersøkelse av fiskens totale livssyklus 

8.2.2.3.  Bioakkumulering i fisk 

8.2.3.  Hormonforstyrrende egenskaper 

8.2.4.  Akutt giftighet for virvelløse vanndyr 

8.2.4.1.  Akutt giftighet for Daphnia magna 

8.2.4.2.  Akutt giftighet for ytterligere en art av virvelløse vanndyr 

8.2.5.  Langtidsgiftighet og kronisk giftighet for virvelløse vanndyr 

8.2.5.1.  Reproduksjons- og utviklingstoksisitet for Daphnia magna 

8.2.5.2.  Reproduksjons- og utviklingstoksisitet for ytterligere en art av virvelløse vanndyr 

8.2.5.3.  Utvikling og klekking hos Chironomus riparius 

8.2.5.4.  Organismer som lever i sediment 

8.2.6.  Virkninger på algevekst 

8.2.6.1.  Virkninger på veksten hos grønnalger 

8.2.6.2.  Virkninger på veksten hos ytterligere en algeart 

8.2.7.  Virkning på makrofytter som lever i vann 

8.2.8.  Ytterligere forsøk med vannorganismer 

8.3.  Virkning på leddyr 

8.3.1.  Virkninger på bier 

8.3.1.1.  Akutt giftighet for bier 

8.3.1.1.1.  Akutt oral giftighet 

8.3.1.1.2.  Akutt kontakttoksisitet 

8.3.1.2.  Kronisk giftighet for bier 

8.3.1.3.  Virkninger på honningbiers utvikling og andre livsstadier hos honningbier 

8.3.1.4.  Subletale virkninger 

8.3.2.  Virkninger på andre leddyr enn bier utenfor målgruppen 

8.3.2.1.  Virkninger på Aphidius rhopalosiphi 

8.3.2.2.  Virkninger på Typhlodromus pyri 

8.4.  Virkninger på meso- og makrofauna utenfor målgruppen som lever i jord 

8.4.1.  Meitemarker — subletale virkninger  
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8.4.2.  Virkninger på annen meso- og makrofauna enn meitemarker utenfor målgruppen som lever i jord 

8.4.2.1.  Forsøk på artsnivå 

8.5.  Virkninger på nitrogenomdanning i jorda 

8.6.  Virkninger på høyerestående landplanter utenfor målgruppen 

8.6.1.  Sammendrag av kartleggingsdata 

8.6.2.  Forsøk med planter utenfor målgruppen 

8.7.  Virkninger på andre landorganismer (plante- og dyreliv) 

8.8.  Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann 

8.9.  Overvåkingsopplysninger 

AVSNITT 9  Litteraturopplysninger 

AVSNITT 10  Klassifisering og merking 

AVSNITT 1 

Det aktive stoffets identitet 

De framlagte opplysningene skal være tilstrekkelig til å tydelig å kunne identifisere hvert aktivt stoff og definere 

stoffets spesifikasjoner og art. 

1.1. Søker 

 Navn på og adresse til søkeren skal framlegges, i tillegg til navn, stilling, telefonnummer, e-postadresse og 

telefaksnummer til en kontaktperson. 

1.2. Produsent 

 Navn på og adresse til produsenten av det aktive stoffet skal framlegges, i tillegg til navn på og adresse til 

hvert produksjonsanlegg der det aktive stoffet produseres. En kontaktperson (navn, telefonnummer, e-

postadresse og telefaksnummer) skal også angis. Dersom det etter godkjenning av det aktive stoffet skjer 

endringer med hensyn til produksjonssted eller antallet produsenter, skal de påkrevde opplysningene på nytt 

meddeles Kommisjonen, Myndigheten og medlemsstatene. 

1.3. Vanlig navn som er foreslått eller godkjent av ISO og synonymer 

 Vanlig navn i henhold til Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) eller vanlig navn foreslått av 

ISO skal angis, og dersom det er relevant, andre foreslåtte eller godkjente vanlige navn (synonymer), herunder 

navnet (tittel) på den berørte nomenklaturmyndighet. 

1.4. Kjemisk betegnelse (IUPAC- og CA-nomenklatur) 

 Kjemisk betegnelse som angitt i vedlegg VI del III til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller dersom den ikke er 

omfattet av nevnte forordning, i samsvar med både IUPAC-nomenklaturen (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) og CA-nomenklaturen (Chemical Abstracts), skal framlegges der det er nødvendig. 

1.5. Produsentens utviklingskodenumre 

 Det skal rapporteres om hvilke kodenumre som er brukt til å identifisere det aktive stoffet, og eventelle 

preparater som inneholder det aktive stoffet, under utviklingsarbeidet. For hvert kodenummer som rapporteres, 

skal det oppgis hvilket materiale det er knyttet til, i hvilket tidsrom det ble brukt og i hvilke medlemsstater 

eller andre stater det har vært eller er i bruk. 

1.6. CAS-, EF- og CIPAC-numre 

 Numre i henhold til Chemical Abstracts Service (CAS-nr.), Europakommisjonen (EF-nr.) og Collaborative 

International Pesticides Analytical Council (CIPAC-nr.) skal angis dersom de finnes. 

1.7. Molekylformel og strukturformel samt molmasse 

 Det skal opplyses om det aktive stoffets molekylformel, molmasse og strukturformel, og eventuelt 

strukturformelen for hver isomer som finnes i det aktive stoffet. 

 For planteekstrakter kan det velges en annen framgangsmåte dersom dette er tilfredsstillende begrunnet.  
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1.8. Produksjonsmetode (syntesevei) for det aktive stoffet 

 Det skal opplyses om produksjonsmetoden for hvert produksjonsanlegg, det vil si utgangsmaterialenes 

identitet (navn, CAS-nummer, strukturformel) og renhet, om de er kommersielt tilgjengelige, hvilke kjemiske 

prosesser som er benyttet, og identiteten til urenhetene som forekommer i sluttproduktet. Det skal gis detaljerte 

opplysninger om opprinnelsen til de nevnte urenhetene. Hver urenhet skal kategoriseres som et resultat av 

bireaksjoner, urenheter i utgangsmaterialet, gjenværende reaksjonsmellomprodukter eller utgangsmaterialer. 

Det skal tas behørig hensyn til deres toksikologiske, økotoksikologiske og miljømessige betydning. Disse 

opplysningene skal også omfatte urenheter som ikke er påvist, men som teoretisk kan dannes. Det er vanligvis 

ikke nødvendig å framlegge produksjonstekniske opplysninger. 

 Dersom nødvendige opplysninger er framlagt for et forsøksanlegg, skal disse opplysningene framlegges på 

nytt når metoder og framgangsmåter for produksjon i industriell målestokk er fast etablert. Dersom det finnes 

opplysninger om produksjon i industriell målestokk, skal de framlegges før godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom opplysninger om produksjon i industriell målestokk ikke er 

tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse for dette. 

1.9. Spesifikasjon av det aktive stoffets renhet i g/kg 

 Det laveste innhold i g/kg av det rene aktive stoffet i det produserte materialet som er brukt i produksjonen av 

plantevernmidler skal angis. Det skal framlegges en begrunnelse for det laveste innholdet som er foreslått i 

spesifikasjonen, og denne skal omfatte en statistisk analyse av opplysningene for minst fem representative 

partier, som nevnt i nr. 1.11. Tilleggsopplysninger kan framlegges for å ytterligere begrunne den tekniske 

spesifikasjonen. 

 Dersom nødvendige opplysninger er framlagt for et forsøksanlegg, skal disse opplysningene framlegges på 

nytt når metoder og framgangsmåter for produksjon i industriell målestokk er fast etablert. Dersom det finnes 

opplysninger om produksjon i industriell målestokk, skal de framlegges før godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom opplysninger om produksjon i industriell målestokk ikke er 

tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse for dette. 

 Dersom det aktive stoffet produseres som et teknisk konsentrat (TK), skal det opplyses om laveste og høyeste 

innhold av det rene aktive stoffet, i tillegg til dets teoretiske tørrstoffinnhold. 

 Dersom det aktive stoffet er en blanding av isomerer, skal forholdstallet eller forholdstallintervallet for 

innholdet av de forskjellige isomerer angis. Det skal opplyses om den relative biologiske aktiviteten for hver 

isomer, både med hensyn til virkning og giftighet. 

 For planteekstrakter kan det velges en annen framgangsmåte dersom dette er tilfredsstillende begrunnet. 

1.10. Tilsetningsstoffers (f.eks. stabilisatorer) og urenheters identitet og innhold 

 Det skal opplyses om laveste og høyeste innhold i g/kg for hvert tilsetningsstoff. 

 Det skal også opplyses om det høyeste innholdet i g/kg for alle andre bestanddeler enn tilsetningsstoffer. 

 Dersom det aktive stoffet produseres som et teknisk konsentrat (TK), skal det opplyses om høyeste innholdet 

av hver urenhet, i tillegg til deres teoretiske tørrstoffinnhold. 

 Isomerer som ikke er en del av det vanlige ISO-navnet, anses som urenheter. 

 Dersom de framlagte opplysningene ikke gjør det mulig fullt ut å identifisere en bestanddel (for eksempel 

kondensater), skal det framlegges detaljerte opplysninger om sammensetningen for hver slik bestanddel. 

 Dersom nødvendige opplysninger er framlagt for et forsøksanlegg, skal disse opplysningene framlegges på 

nytt når metoder og framgangsmåter for produksjon i industriell målestokk er fast etablert. Dersom det finnes 

opplysninger om produksjon i industriell målestokk, skal de framlegges før godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom opplysninger om produksjon i industriell målestokk ikke er 

tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse for dette. 

 For planteekstrakter kan det velges en annen framgangsmåte dersom dette begrunnes. 

1.10.1. Tilsetningsstoffer 

 Det skal også framlegges opplysninger om handelsnavnet til de bestanddelene, heretter kalt «til-

setningsstoffer», som er tilsatt det aktive stoffet før plantevernmiddelet produseres, for å bevare dets stabilitet 

og gjøre det enklere å håndtere. Følgende opplysninger skal framlegges for nevnte tilsetningsstoffer dersom 

det er relevant: 

a)  kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

b)  vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, dersom det finnes, 

c)  CAS-nummer, EF-nummer, 

d)  molekylformel og strukturformel,  
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e)  molmasse, 

f)  laveste og høyeste innhold i g/kg og 

g)  funksjon (for eksempel stabilisator). 

1.10.2. Betydelige urenheter 

 Urenheter som forekommer i mengder på 1 g/kg eller mer, skal anses som betydelige. For betydelige urenheter 

skal følgende opplysninger framlegges, dersom det er relevant: 

a)  kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

b)  vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, dersom det finnes, 

c)  CAS-nummer, EF-nummer, 

d)  molekylformel og strukturformel, 

e)  molmasse og 

f)  høyeste innhold i mg/kg. 

 Det skal framlegges opplysninger om hvordan urenhetenes strukturelle identitet ble bestemt. 

1.10.3. Relevante urenheter 

 Urenheter som er særlig uønskede som følge av toksikologiske, økotoksikologiske eller miljømessige 

egenskaper, skal anses som relevante. For relevante urenheter skal følgende opplysninger framlegges, dersom 

det er påkrevd: 

a)  kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

b)  vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, dersom det finnes, 

c)  CAS-nummer, EF-nummer, 

d)  molekylformel og strukturformel, 

e)  molmasse og 

f)  høyeste innhold i mg/kg. 

 Det skal framlegges opplysninger om hvordan den strukturelle identiteten til urenhetene ble fastsatt. 

1.11. Partienes analyseprofil 

 Minst fem representative partier fra nyere og nåværende produksjon i industriell målestokk av det aktive 

stoffet skal analyseres for innhold av rent aktivt stoff, urenheter, tilsetningsstoffer og hver ytterligere 

bestanddel utover tilsetningsstoffer. Alle de representative partiene skal være produsert i løpet av siste fem 

årene. Dersom produksjonsopplysninger fra de siste fem årene ikke er tilgjengelig, skal det gis en begrunnelse 

for dette. Analyseresultatene som framlegges, skal omfatte kvantitative opplysninger, uttrykt som innhold i 

g/kg, for alle bestanddelene som forekommer i mengder på 1 g/kg eller mer, og bør normalt gjelde minst 

980 g/kg av det analyserte materialet. For planteekstrakter og semiokjemikalier (som feromoner) kan det 

gjøres begrunnede unntak. Det statistiske grunnlaget for innholdet som er foreslått i den tekniske 

spesifikasjonen skal forklares (for eksempel: høyeste innhold som er funnet i praksis, gjennomsnittet pluss tre 

standardavvik av nivåer som er funnet i praksis osv.). Ytterligere opplysninger kan framlegges for ytterligere å 

begrunne den tekniske spesifikasjonen. Det faktiske innholdet av bestanddeler som er særlig uønskede som 

følge av sine toksikologiske, økotoksikologiske eller miljømessige egenskaper, skal bestemmes og rapporteres 

selv om innholdet er lavere enn 1 g/kg. De opplysninger som rapporteres, skal omfatte analyseresultatene for 

enkeltprøver og et sammendrag av opplysningene, for å vise laveste, høyeste og gjennomsnittlige innhold av 

hver relevant bestanddel. 

 Dersom et aktivt stoff er produsert ved ulike anlegg, skal opplysningene fastsatt i første ledd framlegges for 

hvert enkelt anlegg for seg. 

 Dersom det er relevant, skal i tillegg prøver av det aktive stoffet som er produsert i laboratoriemålestokk eller 

ved et forsøksanlegg analyseres dersom slikt materiale ble brukt til å frambringe toksikologiske eller 

økotoksikologiske opplysninger. Dersom nevnte opplysninger ikke er tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse 

for dette.  
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 Dersom nødvendige opplysninger er framlagt for et forsøksanlegg, skal disse opplysningene framlegges på 

nytt når metoder og framgangsmåter for produksjon i industriell målestokk er fast etablert. Dersom det finnes 

opplysninger om produksjon i industriell målestokk skal de framlegges før godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Dersom opplysninger om produksjon i industriell målestokk ikke er 

tilgjengelige, skal det gis en begrunnelse for dette. 

AVSNITT 2 

Det aktive stoffets fysiske og kjemiske egenskaper 

2.1. Smeltepunkt og kokepunkt 

 Smeltepunktet eller eventuelt frysepunktet eller størkningspunkt til det rensede aktive stoffet skal bestemmes 

og rapporteres. Det skal foretas målinger opp til 360 °C. 

 Kokepunktet til det rensede aktive stoffet skal bestemmes og rapporteres. Det skal foretas målinger opp til 

360 °C. 

 Dersom smeltepunktet eller kokepunktet ikke kan bestemmes på grunn av nedbryting eller sublimasjon, skal 

det oppgis ved hvilken temperatur nedbrytingen eller sublimasjonen inntreffer. 

2.2. Damptrykk og flyktighet 

 Det rensede aktive stoffets damptrykk ved 20 °C eller 25 °C skal rapporteres. Dersom damptrykket er lavere 

enn 10–5 Pa ved 20 °C, skal damptrykket ved 20 °C eller 25 °C anslås med en damptrykkurve med målinger 

ved høyere temperaturer. 

 For aktive stoffer i fast eller flytende form skal flyktigheten til det rensede aktive stoffet (konstanten i Henrys 

lov) bestemmes eller beregnes fra stoffets vannløselighet og damptrykk og oppgis (i Pa × m3 × mol–1). 

2.3. Utseende (fysisk tilstand, farge) 

 En beskrivelse av både eventuell farge og fysisk tilstand til både det aktive stoffet slik det er produsert og det 

rensede aktive stoffet skal framlegges. 

2.4. Spektre (UV/VIS, IR, NMR, MS), molar ekstinksjon ved relevante bølgelengder, optisk renhet 

 Følgende spektre, herunder en tabell over signalkarakteristika som er nødvendige for fortolkningen, skal 

bestemmes og rapporteres: ultrafiolett/synlig lys (UV/VIS), infrarødt (IR), kjernemagnetisk resonans (NMR) 

og massespekter (MS) av renset aktivt stoff. 

 Molar ekstinksjon ved relevante bølgelengder skal bestemmes og rapporteres (ε in L × mol–1 × cm–1). 

Relevante bølgelengder omfatter alle absorpsjonsmaksima i spekteret for ultrafiolett/synlig lys samt 

bølgelengdeområdet 290-700 nm. 

 Dersom det aktive stoffet er oppløste optiske isomerer, skal den optiske renheten måles og oppgis. 

 Dersom det er nødvendig for å identifisere urenheter som anses å være av toksikologisk, økotoksikologisk eller 

miljømessig betydning, skal absorpsjonsspekteret for ultrafiolett/synlig lys, IR-, NMR- og MS-spektre, 

bestemmes og rapporteres. 

2.5. Løselighet i vann 

 Vannløseligheten til det rensede aktive stoffet under atmosfærisk trykk skal bestemmes, og verdien ved 20 °C 

rapporteres. Bestemmelse av vannløselighet skal gjøres i det nøytrale området (det vil si i destillert vann i 

likevekt med atmosfærisk karbondioksid). Dersom pKa-verdien er mellom 2 og12, skal vannløseligheten også 

bestemmes i surt (pH 4-5) og basisk (pH 9-10) miljø. Dersom stabiliteten til det aktive stoffet i vandig miljø er 

slik at det ikke er mulig å bestemme vannløseligheten, skal det framlegges en begrunnelse som bygger på 

forsøksdata. 

2.6. Løselighet i organiske løsemidler 

 Løseligheten til de aktive stoffene slik de er produsert eller det rensede aktive stoffet i følgende organiske 

løsemidler ved 15 til 25 °C, skal bestemmes og rapporteres dersom den er lavere enn 250 g/l, anvendt 

temperatur skal angis. Resultatene skal rapporteres i g/l. 

a)  Alifatisk hydrokarbon: helst heptan 

b)  Aromatisk hydrokarbon: helst toluen 

c)  Halogenert hydrokarbon: helst diklormetan  
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d)  Alkohol: helst metanol eller isopropylalkohol 

e)  Keton: helst aceton 

f)  Ester: helst etylacetat 

Dersom ett eller flere av de nevnte løsemidlene ikke egner seg for et bestemt aktivt stoff (for eksempel dersom 

det reagerer med forsøksmaterialet), kan alternative løsemidler brukes i stedet. I slike tilfeller skal valg av 

løsemiddel begrunnes med hensyn til struktur og polaritet. 

2.7. Fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann 

Fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann (Kow eller log Pow) av renset aktivt stoff og av alle bestanddeler i 

restmengdedefinisjonen for risikovurdering skal bestemmes ved 20 °C eller 25 °C, og rapporteres. Virkningen 

ved pH (4-10) skal undersøkes når det aktive stoffet har en pKa-verdi mellom 2 og 12. 

2.8 Dissosiasjon i vann 

Ved dissosiasjon i vann skal dissosiasjonskonstantene (pKa-verdiene) til det rensede aktive stoffet ved 20 °C 

bestemmes og rapporteres. Identiteten til dissosiasjonsproduktene som er dannet, skal bestemmes på grunnlag 

av teoretiske vurderinger og rapporteres. Dersom det aktive stoffet er et salt, skal pKa-verdien til det aktive 

stoffet i dets ikke-dissosierte form angis. 

2.9. Antennelighet og selvoppvarming 

Antenneligheten og selvoppvarmingen til aktive stoffet slik de er produsert skal bestemmes og rapporteres. Et 

teoretisk anslag på grunnlag av strukturen skal godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i tillegg 6 til 

De forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods: forsøkshåndbøker og kriterier(1). I begrunnede 

tilfeller kan opplysninger for rensede aktive stoffer brukes. 

2.10. Flammepunkt 

Flammepunktet for det aktive stoffet slik det er produsert med et smeltepunkt under 40 °C skal bestemmes og 

rapporteres. I begrunnede tilfeller kan opplysninger for rensede aktive stoffer brukes. 

2.11. Eksplosive egenskaper 

De eksplosive egenskapene til det aktive stoffet slik det er produsert skal bestemmes og rapporteres. Et 

teoretisk anslag på grunnlag av strukturen skal godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i tillegg 6 til 

De forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods: forsøkshåndbøker og kriterier. I begrunnede 

tilfeller kan opplysninger for rensede aktive stoffer brukes. 

2.12. Overflatespenning 

Overflatespenningen til det rensede aktive stoffet skal bestemmes og rapporteres. 

2.13. Oksiderende egenskaper 

De oksiderende egenskapene til det aktive stoffet slik det er produsert skal bestemmes og rapporteres. Et 

teoretisk anslag på grunnlag av strukturen skal godkjennes dersom det oppfyller kriteriene fastsatt i tillegg 6 til 

De forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods: forsøkshåndbøker og kriterier. I begrunnede 

tilfeller kan opplysninger for rensede aktive stoffer brukes. 

2.14. Andre undersøkelser 

Ytterligere undersøkelser som er nødvendige for fareklassifiseringen av det aktive stoffet, skal foretas i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. 

AVSNITT 3 

Ytterligere opplysninger om det aktive stoffet 

3.1. Bruk av det aktive stoffet 

De framlagte opplysningene skal beskrive de eksisterende eller planlagte formålene med plantevernmiddelet 

som inneholder det aktive stoffet samt dosering og bruksmåte eller foreslått bruk. 

3.2. Funksjon 

Funksjonen skal angis med et av følgende uttrykk: 

a)  middmiddel, 

b)  bakteriedrepende middel,  

  

(1) United Nations New York and Geneva (2009) Publication ISBN 978-92-1-139135-0. 
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c)  soppdrepende middel, 

d)  ugressmiddel, 

e)  insektmiddel, 

f)  bløtdyrmiddel, 

g)  nematicid, 

h)  vekstregulerende middel, 

i)  repellent, 

j)  rottegift, 

k)  semiokjemikalie, 

l)  talpicid, 

m)  virusdrepende middel, 

n)  annet (spesifiseres av søkeren). 

3.3. Virkninger på skadelige organismer 

 Arten av virkning på skadelige organismer skal angis: 

a)  virkning ved kontakt, 

b)  virkning via magen, 

c)  virkning ved innånding, 

d)  fungitoksisk virkning, 

e)  fungistatisk virkning, 

f)  uttørkende virkning, 

g)  reproduksjonshemmende virkning, 

h)  annet (spesifiseres av søkeren). 

Det skal oppgis om det aktive stoffet translokeres i planter eller ikke, og dersom det er relevant, om slik 

translokering er apoplastisk, symplastisk eller begge deler. 

3.4. Planlagt bruksområde 

Bruksområdene, eksisterende og foreslåtte, for plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, skal angis 

fra følgende liste over bruksområder: 

a)  bruk på friland (f.eks. innen jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking), 

b)  beskyttede vekster, 

c)  grøntanlegg, 

d)  bekjempelse av ugress på udyrkede arealer, 

e)  privat hagebruk, 

f)  prydplanter, 

g)  lagring av planteprodukter, 

h)  annet (spesifiseres av søkeren). 

3.5. Skadelige organismer som bekjempes og vekster eller produkter som beskyttes eller behandles 

Det skal framlegges detaljerte opplysninger om eksisterende og planlagt bruk med hensyn til vekster, grupper 

av vekster, planter eller planteprodukter som behandles og eventuelt beskyttes. 

Dersom det er relevant, skal det framlegges nærmere opplysninger om hvilke skadelige organismer som 

plantevernmiddelet skal beskytte mot. 

Dersom det er relevant, skal det rapporteres om oppnådde virkninger, som spiringshemming, modningsforsin-

kelse, stråforkorting og økt fruktbarhet.  
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3.6. Virkemåte 

I den grad det er klarlagt, skal det redegjøres for det aktive stoffets virkemåte med hensyn til biokjemiske og 

fysiologiske mekanismer og biokjemiske veier, dersom det er relevant. Resultatene fra relevante forsøksrekker 

skal framlegges dersom de er tilgjengelige. 

Dersom det er kjent at det aktive stoffet, for å oppnå planlagt virkning, må omdannes til en metabolitt eller et 

nedbrytingsprodukt etter at plantevernmiddelet som inneholder det aktive stoffet, er anvendt eller brukt, skal 

følgende opplysninger framlegges for hhv. aktive metabolitter eller aktive nedbrytingsprodukter: 

a)  kjemisk betegnelse i samsvar med IUPAC- og CA-nomenklaturen, 

b)  vanlig ISO-navn eller foreslått vanlig navn, dersom det finnes, 

c)  CAS-nummer, EF-nummer, 

d)  molekylformel og strukturformel og 

e)  molmasse. 

Opplysningene nevnt i bokstav a)-e) skal krysshenvise til og bygge på de opplysningene som er framlagt i 

avsnitt 5-8, dersom det er relevant. 

Tilgjengelige opplysninger om danning av aktive metabolitter og nedbrytingsprodukter skal framlegges. Slike 

opplysninger skal omfatte: 

— de involverte prosesser, mekanismer og reaksjoner, 

— kinetiske data og andre data om omdanningshastighet og det hastighetsbegrensende trinnet, dersom det er 

kjent, 

— miljøfaktorer og andre faktorer som virker på omdanningshastighet og -grad. 

3.7. Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens, og hensiktsmessige strategier for 

håndtering 

Dersom de er tilgjengelige, skal det framlegges opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens 

eller kryssresistens. 

Det skal utformes hensiktsmessige strategier for risikohåndtering for nasjonale/regionale områder. 

3.8. Metoder og forholdsregler for håndtering, lagring, transport eller brann 

Det skal framlegges et sikkerhetsdatablad i henhold til artikkel 31 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(1) for alle aktive stoffer. 

Undersøkelser, data og opplysninger som er framlagt, skal sammen med andre relevante undersøkelser, data 

og opplysninger både spesifisere og begrunne de framgangsmåter og forholdsregler som skal følges i tilfelle 

brann. På grunnlag av den kjemiske strukturen og de kjemiske og fysiske egenskapene til det aktive stoffet, 

skal det foretas en vurdering av hvilke forbrenningsprodukter som kan dannes ved brann. 

3.9. Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering 

Kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg er i mange tilfeller den foretrukne eller den eneste 

metoden for sikker disponering av aktive stoffer, forurensede materialer eller forurenset emballasje. Slik 

forbrenning skal utføres i samsvar med kriteriene fastsatt i rådsdirektiv 94/67/EF(2). 

Dersom det foreslås andre metoder for disponering av aktive stoffer, forurenset emballasje eller forurensede 

materialer, skal disse beskrives i detalj. Det skal framlegges opplysninger om nevnte metoder for å 

dokumentere at de er effektive og sikre. 

3.10. Nødtiltak ved ulykker 

 Det skal framlegges framgangsmåter for dekontaminering av vann og jord ved ulykker. 

 De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges, skal sammen med andre relevante undersøkelser, data 

og opplysninger godtgjøre at de foreslåtte tiltakene er egnet til bruk i nødssituasjoner.  

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 34. 
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AVSNITT 4 

Analysemetoder 

 Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt gjelder analysemetodene som brukes for å framskaffe opplysninger før 

godkjenning, og som er påkrevd for kontroll- og overvåkingsformål etter godkjenning. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, og disse skal omfatte opplysninger om utstyr, materialer og 

vilkår for bruk. 

På forespørsel skal følgende kunne framlegges: 

a)  analysestandarder for det rensede aktive stoffet, 

b)  prøver av det aktive stoffet slik det er produsert, 

c)  analysestandarder for relevante metabolitter og alle andre bestanddeler som inngår i alle 

restmengdedefinisjoner for overvåkingsformål, og 

d)  prøver av referansestoffer for relevante urenheter. 

 Standardene nevnt i bokstav a)-c) skal om mulig gjøres kommersielt tilgjengelige, og navnet på distribu-

sjonsselskapet skal oppgis på forespørsel. 

4.1. Metoder som brukes til å framskaffe opplysninger før godkjenning 

4.1.1. Metoder for analyse av det aktive stoffet slik det er produsert 

 Det skal framlegges en fullstendig beskrivelse av metodene for bestemmelse av: 

a)  rent aktivt stoff i det aktive stoffet slik det er produsert og spesifisert i den framlagte dokumentasjon til 

støtte for godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, 

b)  betydelige og relevante urenheter og tilsetningsstoffer (som stabilisatorer) i det aktive stoffet slik det er 

produsert. 

Anvendeligheten til eksisterende CIPAC-metoder skal vurderes og rapporteres. Dersom en CIPAC-metode 

brukes, er det ikke påkrevd med ytterligere valideringsdata, men eksempelkromatogrammer skal framlegges 

dersom de er tilgjengelige. 

Metodenes spesifisitet skal bestemmes og rapporteres. I tillegg skal graden av interferens fra andre stoffer som 

finnes i det aktive stoffet slik det er produsert (som urenheter eller tilsetningsstoffer), fastsettes. 

Metodenes linearitet skal bestemmes og rapporteres. Kalibreringsområdet skal gå (med minst 20 %) utover det 

høyeste og det laveste nominelle innhold av analytten i relevante analyseløsninger. Ved kalibreringen skal det 

foretas to bestemmelser ved minst tre konsentrasjoner eller en enkelt bestemmelse ved minst fem 

konsentrasjoner. Det skal rapporteres om kalibreringskurvens ligning og korrelasjonskoeffisienten, og en 

typisk kalibreringskurve skal framlegges. Dersom en ikke-lineær respons er brukt, skal dette begrunnes av 

søkeren. 

Metodenes presisjon (repeterbarhet) skal bestemmes og rapporteres. Det skal foretas minst fem gjentatte 

bestemmelser av parallellprøver, og det skal rapporteres om middelverdi, relativt standardavvik og antall 

bestemmelser. 

For bestemmelse av innhold av det aktive stoffet skal det foretas en vurdering av metodens nøyaktighet ved en 

vurdering av interferens og presisjon. 

Når det gjelder tilsetningsstoffer og betydelige og relevante urenheter: 

— metodenes nøyaktighet skal bestemmes på minst to representative prøver på nivåer som er tilpasset etter 

dataene for partiet og spesifikasjonene for materialet. Middelverdi og relativt standardavvik for 

gjenfinningen skal rapporteres. 

— en eksperimentell bestemmelse av grensen for mengdebestemmelse (LOQ) er ikke påkrevd. Det skal 

imidlertid dokumenteres at metodene er tilstrekkelig presise til å analysere betydelige urenheter på nivåer 

som er tilpasset spesifikasjonene for materialet og relevante urenheter ved en konsentrasjon som er minst 

20 % lavere enn spesifikasjonsgrensen.  
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4.1.2. Metoder for risikovurdering 

 Det skal framlegges metoder, ledsaget av en fullstendig beskrivelse, for bestemmelse av restmengder som ikke 

er isotopmerkede, på alle områder dokumentasjonen omfatter, i henhold til følgende punkter: 

a)  i jord, vann, sediment, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av stoffets 

skjebne i miljøet, 

b)  i jord, vann og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av virkning, 

c)  i fôr, kroppsvæsker og -vev, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for toksikologiske 

undersøkelser, 

d)  i kroppsvæsker, luft og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av eksponering av 

brukere, arbeidstakere, beboere og andre personer i nærheten, 

e)  i eller på planter, planteprodukter, bearbeidede matvarer, næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse, fôr og alle andre matriser som er brukt til støtte for undersøkelser av restmengder, 

f)  i jord, vann, sediment, fôr og alle andre matriser som er brukt til støtte for økotoksikologiske 

undersøkelser, 

g)  i vann, bufferløsninger, organiske løsemidler og alle andre matriser som er brukt ved forsøk for fysiske og 

kjemiske egenskaper. 

 Metodenes spesifisitet skal bestemmes og rapporteres. Validerte bekreftelsesmetoder skal framlegges dersom 

det er hensiktsmessig. 

 Metodenes linearitet, gjenfinning og presisjon (repeterbarhet) skal bestemmes og rapporteres. 

 Data skal framskaffes ved grensen for mengdebestemmelse og ved enten de sannsynlige restmengdene eller ti 

ganger grensen for mengdebestemmelse. Dersom det er relevant, skal grensen for mengdebestemmelse 

bestemmes og rapporteres for hver analytt. 

4.2. Metoder for kontroll og overvåking etter godkjenning 

 Det skal gis en fullstendig beskrivelse av benyttede metoder for: 

a)  bestemmelse av alle bestanddeler som inngår i restmengdedefinisjonen for overvåkingsformål som er 

framlagt i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.7.1 for å gjøre medlemsstatene i stand til å bestemme 

overholdelse av etablerte grenseverdier for restmengder (MRL), de skal dekke restmengder i eller på 
næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, 

b)  bestemmelse av alle bestanddeler som inngår for overvåkingsformål i restmengdedefinisjonen for jord og 
vann som framlegges i samsvar med bestemmelsene i nr. 7.4.2, 

c)  analyse av det aktive stoffet og relevante nedbrytingsprodukter som forekommer i luften under eller etter 

anvendelse, med mindre søkeren kan vise at eksponering av brukere, arbeidstakere, beboere eller andre 
personer i nærheten er ubetydelig, 

d)  analyse av aktive stoffer og relevante metabolitter i kroppsvæsker og -vev. 

 Metodene skal være så enkle og billige som mulig, og kreve bare allment tilgjengelig utstyr. 

 Metodenes spesifisitet skal bestemmes og rapporteres. Den skal gjøre det mulig å bestemme alle bestanddeler 

som inngår i definisjonen av restmengde for overvåkingsformål. Validerte bekreftelsesmetoder skal fram-

legges dersom det er hensiktsmessig. 

 Metodenes linearitet, gjenfinning og presisjon (repeterbarhet) skal fastsettes og rapporteres. 

 Data skal framskaffes ved grensen for mengdebestemmelse og ved enten de sannsynlige restmengdene eller ti 

ganger grensen for mengdebestemmelse. Grensen for mengdebestemmelse skal bestemmes og rapporteres for 

hver bestanddel som inngår i restmengdedefinisjonen for overvåkingsformål.  
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 For restmengder i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og restmengder i 

drikkevann skal metodens reproduserbarhet bestemmes gjennom validering fra et uavhengig laboratorium 

og rapporteres. 

AVSNITT 5 

Toksikologiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser 

 Innledning 

1.  Det skal undersøkes om det er relevant å framskaffe toksikologiske data gjennom dyremodeller som har 

andre stoffskifteprofiler enn de som er funnet hos mennesker, dersom slike stoffskifteopplysninger er 

tilgjengelige, og det skal tas hensyn til dette ved utformingen av undersøkelser og ved risikovurdering. 

2.  Det skal rapporteres om alle potensielle skadevirkninger som påvises ved toksikologiske undersøkelser 

(herunder virkninger på organer/systemer som immunsystemet, nervesystemet eller hormonsystemet). Det 

kan bli nødvendig med ytterligere undersøkelser for å klarlegge mekanismenes underliggende virkninger, 

som kan bli av avgjørende betydning for fareidentifikasjon eller risikovurdering. 

 Alle tilgjengelige biologiske data og opplysninger som er relevante for vurderingen av den toksikologiske 

profilen til det aktive stoffet som undersøkes, herunder modellering, skal rapporteres. 

3.  Eventuelle historiske kontrolldata skal rutinemessig framlegges. De framlagte opplysningene skal gjøre det 

mulig å fastsette endepunkter som kan representere kritiske skadevirkninger, de skal være stammespesifikke 

og komme fra laboratoriet som foretok referanseundersøkelsen. De skal dekke en femårsperiode, og datoen 

for referanseundersøkelsen skal være så nær midten av denne femårsperioden som mulig. 

4.  Ved utformingen av en undersøkelsesplan skal det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger om 

forsøksstoffet som stoffets fysikalsk-kjemiske egenskaper (som flyktighet), renhet, reaktivitet (som 

hydrolysehastighet og elektrofilisitet) og forholdet mellom struktur og aktivitet hos kjemiske analoge 

stoffer. 

5.  For alle undersøkelser skal det rapporteres om faktisk oppnådd dose i mg/kg kroppsvekt samt i andre 

hensiktsmessige enheter (som mg/l ved innånding eller mg/cm2 ved hudkontakt). 

6.  Analysemetodene som skal brukes i giftighetsundersøkelsene, skal være spesifikke for enheten som skal 

måles, og tilstrekkelig validert. Grensen for mengdebestemmelse skal være tilpasset for måling av det 

konsentrasjonsområdet som forventes å forekomme ved framskaffelse av data om toksikokinetikk. 

7.  Dersom de endelige restmengdene som mennesker vil bli eksponert for, som et resultat av stoffskifte eller 

andre prosesser i eller på behandlede planter, i husdyr, jord, grunnvann eller friluft, eller som et resultat av 

bearbeiding av behandlede produkter, inneholder et stoff som ikke er det aktive stoffet, og som ikke er 

identifisert som en betydelig metabolitt hos pattedyr, skal det gjennomføres giftighetsundersøkelser for 

nevnte stoff, dersom det er teknisk mulig, med mindre det kan dokumenteres at eksponering av mennesker 

for nevnte stoff ikke utgjør en relevant helserisiko. 

 Toksikokinetiske undersøkelser og stoffskifteundersøkelser som gjelder metabolitter og nedbrytings-

produkter skal kreves bare dersom de toksikologiske funnene for metabolitten ikke kan vurderes ved hjelp 

av de foreliggende resultatene for det aktive stoffet. 

8.  Oral opptaksvei skal alltid benyttes dersom det er praktisk mulig. Dersom eksponering av mennesker 

hovedsakelig skjer i gassfasen, kan det være mer hensiktsmessig å foreta noen av undersøkelsene med 

eksponering ved innånding. 

9.  Ved valg av dose skal det tas hensyn til data om toksikokinetikk som metning av opptak, målt ved hjelp av 

stoffets og/eller metabolittenes systemiske tilgjengelighet. 

5.1. Undersøkelser av opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling hos pattedyr 

Opplysninger om det aktive stoffets og relevante metabolitters konsentrasjon i blod og vev, for eksempel 

om tiden det tar å nå høyeste plasmakonsentrasjon (Tmax), skal framskaffes ved kort- og langtidsunder-

søkelser av relevante arter, slik at de toksikologiske dataene som er framskaffet, skal lette tolkningen av 

giftighetsundersøkelsene. 

Hovedformålet med dataene om toksikokinetikk er å beskrive den systemiske eksponeringen som skjer hos 

dyr, og sammenhengen med eksponeringen og giftighetsundersøkelsenes dosenivåer og varighet. 

Andre mål er: 

a)  å sette den oppnådde eksponeringen i giftighetsforsøk i sammenheng med resultatene av toksikologiske 

undersøkelser og bidra til vurderingen av disse resultatenes betydning for menneskers helse, særlig 

med hensyn til sårbare grupper,  
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b)  å støtte utformingen av en undersøkelse av giftighet (valg av art, behandlingsmåte og valg av 

dosenivåer) med hensyn til kinetikk og stoffskifte, 

c)  å framskaffe opplysninger som i forbindelse med resultatene av giftighetsundersøkelsene bidrar til 

utformingen av ytterligere giftighetsundersøkelser som beskrevet i nr. 5.8.2, 

d)  å sammenligne stoffskiftet hos rotter med stoffskiftet hos husdyr som beskrevet i nr. 6.2.4. 

5.1.1. Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom munnen 

Et begrenset antall data fra in vivo-forsøk med bare en forsøksart (vanligvis rotte) kan være alt som behøves 

med hensyn til opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom munnen. Disse dataene 

kan gi opplysninger som er nyttige ved utformingen og tolkingen av påfølgende giftighetsforsøk. Det bør 

imidlertid påpekes at opplysninger om forskjeller mellom arter er av avgjørende betydning ved 

ekstrapolering av data fra dyr til mennesker, og at opplysninger om stoffskifte etter tilførsel gjennom andre 

eksponeringsveier kan være nyttige ved vurderingen av risikoen for menneskers helse. 

Ettersom de nøyaktige kravene vil være avhengig av resultatene som er oppnådd for hvert enkelt 

forsøkstoff, er det ikke mulig å angi detaljerte krav til opplysninger på alle områder. 

Undersøkelsene skal gi tilstrekkelige opplysninger om det aktive stoffets og metabolittenes kinetikk hos 

relevante arter etter eksponering for følgende: 

a)  en enkelt oral dose (lave og høye dosenivåer), 

b)  en intravenøs dose (helst), eller om mulig, en enkelt oral dose med vurdering av galleutskilling (lavt 

dosenivå) og 

c)  en gjentatt dose. 

Systemisk biotilgjengelighet (F) er en nøkkelparameter, som oppnås ved å sammenligne området under 

kurven (AUC) etter oral og intravenøs dosering. 

Dersom intravenøs dosering ikke er mulig, skal det gis en begrunnelse for dette. 

Utformingen av de påkrevde kinetiske undersøkelsene skal omfatte: 

a)  en vurdering av hastighet og grad av opptak gjennom munnen, herunder høyeste plasmakonsentrasjon 

(Cmax), AUC, Tmax og andre hensiktsmessige parametrer, som biotilgjengelighet, 

b)  bioakkumuleringspotensial, 

c)  halveringstid i plasma, 

d)  fordelingen i viktige organer og vev, 

e)  opplysninger om fordelingen i blodlegemer, 

f)  kjemisk struktur hos og mengdebestemmelse av metabolitter i biologiske væsker og vev, 

g)  de ulike stoffskifteveiene, 

h)  utskillingsvei og utskillingstid for det aktive stoffet og dets metabolitter, 

i)  undersøkelser om og i hvilken grad enterohepatisk sirkulasjon finner sted. 

Sammenlignende stoffskifteundersøkelser in vitro skal gjennomføres på dyrearter til bruk i sentrale 

undersøkelser og på materiale fra mennesker (mikrosomer eller intakte cellesystemer) for å bestemme 

relevansen av de toksikologiske opplysningene fra dyreforsøk, og for å gi en veiledning for tolking av 

resultatene og for ytterligere fastsettelse av forsøksstrategien. 

Dersom en metabolitt påvises in vitro i materiale fra mennesker og ikke hos dyrearten det er foretatt forsøk 

på, skal dette begrunnes eller det skal foretas ytterligere forsøk. 

5.1.2. Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter annen eksponeringsvei 

Opplysninger om opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom huden skal 

framlegges dersom giftighet etter eksponering gjennom huden er potensielt skadelig sammenlignet med 

giftigheten etter eksponering gjennom munnen. Før undersøkelse in vivo av opptak, spredning, stoffskifte 

og utskilling etter eksponering gjennom huden, skal det foretas en undersøkelse in vitro av 

hudgjennomtrengning for å vurdere sannsynlig omfang og hastighet for dermal biotilgjengelighet. 

Opptak, fordeling, stoffskifte og utskilling etter eksponering gjennom huden skal vurderes på grunnlag av 

opplysningene over, med mindre det aktive stoffet forårsaker hudirritasjon som kan sette resultatet av 

undersøkelsen i fare.  
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Et anslag over opptak gjennom huden på grunnlag av data som er framskaffet gjennom nevnte under-

søkelser av det aktive stoffet, skal vurderes kritisk med hensyn til relevansen for mennesker. Målinger av 

opptak gjennom huden av plantevernmiddelet er særlig behandlet i nr. 7.3 i del A i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 284/2013. 

For flyktige aktive stoffer (damptrykk > 10–2 Pascal) kan opplysninger om opptak, fordeling, stoffskifte og 

utskilling etter eksponering ved innånding være nyttig for vurderingen av risikoen for menneskers helse. 

5.2. Akutt giftighet 

Undersøkelsene, dataene og opplysningene som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til at 

det er mulig å identifisere virkningene som følger av en enkelteksponering for det aktive stoffet, og særlig 

til å bestemme eller angi: 

a)  det aktive stoffets giftighet, 

b)  virkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd, kliniske tegn, 

dersom slike er tydelige, og eventuelle makropatologiske funn post mortem, 

c)  et mulig behov for å vurdere fastsettelse av akutte referansedoser (som ARfD og aAOEL)(1), 

d)  toksisk virkemåte, dersom det er mulig, 

e)  den relative fare som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene. 

Selv om det skal legges vekt på å anslå de aktuelle giftighetsintervallene, skal opplysningene som er 

framskaffet, også gjøre det mulig å klassifisere det aktive stoffet i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008. Opplysningene som framskaffes gjennom forsøk for akutt giftighet, er av særlig verdi ved 

vurderingen av farer som sannsynligvis kan oppstå ved ulykker. 

5.2.1. Oral 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det aktive stoffets akutte orale giftighet skal alltid rapporteres. 

5.2.2. Hudkontakt 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det aktive stoffets akutte giftighet ved hudkontakt skal rapporteres, med mindre unntak fra dette kravet er 

vitenskapelig begrunnet (for eksempel dersom oral LD50(2) er over 2 000 mg/kg). Både lokale og systemiske 

virkninger skal undersøkes. 

Resultater av alvorlig hudirritasjon (rødme eller ødem av grad 4) i hudundersøkelsen skal brukes i stedet for 

å foreta en særlig irritasjonsundersøkelse. 

5.2.3. Innånding 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det virksomme stoffets akutte giftighet ved innånding skal rapporteres dersom et av følgende vilkår gjelder: 

— det aktive stoffet har et damptrykk på > 1 × 10–2 Pa ved 20 °C, 

— det aktive stoffet er et pulver som inneholder en betydelig andel partikler med diameter på < 50 μm  

(> 1 vektprosent), 

— det aktive stoffet inngår i produkter som er pulver eller som anvendes ved sprøyting. 

Bare hode/nese skal eksponeres, med mindre eksponering av hele kroppen kan begrunnes. 

5.2.4. Hudirritasjon 

Resultatene av undersøkelsen skal gi opplysninger om det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon, 

herunder de observerte virkningenes potensielle reversibilitet, dersom det er relevant.  

  

(1) aAOEL: forkortelse for «Akutt AOEL» (akseptabelt nivå for brukereksponering). 

(2) LD50: forkortelse for «Lethal Dose, 50 %», det vil si den dosensom kreves for at halvparten av dyrene i en undersøkt populasjon 

dør etter en angitt forsøksperiode. 
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Før det foretas undersøkelser in vivo med hensyn til det aktive stoffets etsende/irriterende egenskaper, skal 

det foretas en analyse av beviskraften til eksisterende relevante data. Dersom det ikke finnes tilstrekkelige 

data, kan de suppleres gjennom anvendelse av trinnvise forsøk. 

Forsøksstrategien skal følge en trinnvis metode: 

1)  vurdering av hudetsing ved bruk av en validert forsøksmetode in vitro, 

2)  vurdering av hudirritasjon ved bruk av en validert forsøksmetode in vitro (som modeller av 

rekonstruert menneskehud), 

3)  en innledende undersøkelse in vivo av hudirritasjon hos ett dyr, der ingen skadevirkninger observeres, 

4)  bekreftende forsøk med ytterligere ett eller to dyr. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Resultatene av undersøkelsen av det aktive stoffets evne til å framkalle hudirritasjon skal alltid framlegges. 

Dersom det finnes en undersøkelse av giftighet ved hudkontakt som viser at hudirritasjon ikke framkalles 

ved forsøksdosegrensen på 2 000 mg/kg kroppsvekt, skal denne legges til grunn for å fravike kravet om 

undersøkelse for hudirritasjon. 

5.2.5. Øyeirritasjon 

Resultatene av undersøkelsen skal vise det aktive stoffets potensial for å framkalle øyeirritasjon, herunder 

de påviste virkningenes potensielle reversibilitet dersom det er relevant. 

Før det foretas undersøkelser in vivo med hensyn til det aktive stoffets øyeetsende/-irriterende egenskaper, 

skal det foretas en analyse av beviskraften til eksisterende relevante data. Dersom de tilgjengelige 

opplysningene ikke anses som tilstrekkelige, kan ytterligere opplysninger framskaffes ved bruk av trinnvise 

forsøk. 

Forsøksstrategien skal følge en trinnvis metode: 

1)  bruk av et forsøk in vitro med hudirritasjon/-etsing for å forutsi øyeirritasjon/-etsing, 

2)  gjennomføring av en validert eller godkjent undersøkelse in vitro av øyeirritasjon for å identifisere 

alvorlige øyeirriterende/-etsende stoffer (f.eks. med metodene Bovine Corneal Opacity and 

Permeability (BCOP), Isolated Chicken Eye (ICE), Isolated Rabbit Eye (IRE) og Hen’s Egg Test – 

Chorio-Allantoic Membrane (HET-CAM)), og dersom resultatet av undersøkelsen er negativt, en 

vurdering av øyeirritasjon med en forsøksmetode in vitro for påvisning av ikke-irriterende og 

irriterende stoffer, og dersom en slik metode ikke er tilgjengelig, 

3)  en innledende undersøkelse in vivo av øyeirritasjon med ett dyr, og dersom ingen skadevirkninger 

påvises, 

4)  bekreftende forsøk med bruk av ytterligere ett eller to dyr. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det aktive stoffets øyeirriterende virkning skal alltid undersøkes, med mindre det på grunnlag av de kriterier 

som angis i forsøksmetodene, er sannsynlig at stoffet kan forårsake alvorlige virkninger på øynene. 

5.2.6. Hudsensibilisering 

Undersøkelsen skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive stoffets potensial for å framkalle 

reaksjoner i form av hudsensibilisering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Undersøkelsen skal alltid foretas, med mindre det er kjent at det aktive stoffet er et sensibiliserende stoff. 

LLNA-metoden (local lymph node assay) skal brukes, også den forenklede varianten av forsøket kan 

anvendes dersom det er hensiktsmessig. Dersom LLNA-metoden ikke kan benyttes, skal det framlegges en 

begrunnelse, og et maksimeringsforsøk på marsvin skal foretas. Dersom det allerede foreligger et forsøk 

med marsvin (maksimeringsforsøk eller Buehler-metode) som oppfyller OECDs retningslinjer og har gitt et 

tydelig resultat, skal det av hensyn til dyrs velferd ikke foretas ytterligere forsøk. 

Ettersom et aktivt stoff som er identifisert som et hudsensibiliserende stoff, kan forårsake en overføl-

somhetsreaksjon, bør det tas hensyn til potensiell åndedrettssensibilisering når relevante forsøk er til-

gjengelige, eller når det er tegn på åndedrettssensibiliserende virkninger.  
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5.2.7. Fototoksisitet 

Undersøkelsen skal gi opplysninger om visse aktive stoffers potensial for å framkalle cytotoksisitet i 

kombinasjon med lys, for eksempel aktive stoffer som er fototoksiske in vivo etter systemisk eksponering 

og fordeling på huden, og aktive stoffer som gir fotoirritasjon etter anvendelse på huden. Når potensiell 

eksponering av mennesker vurderes, skal det tas hensyn til et positivt resultat. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Undersøkelsen in vitro skal kreves dersom det aktive stoffet absorberer elektromagnetisk stråling i området 

290-700 nm, og kan komme til å nå øynene eller lyseksponerte deler av huden, enten ved direkte kontakt 

eller gjennom systemisk fordeling. 

Dersom det aktive stoffets molare ekstinksjons-/absorpsjonskoeffisient i ultrafiolett/synlig lys er under 10 L 

× mol–1 × cm–1, er giftighetsforsøk ikke påkrevd. 

5.3. Korttidsgiftighet 

Undersøkelser av korttidsgiftighet skal utformes slik at de gir opplysninger om hvilken mengde av det 

aktive stoffet som kan tolereres uten skadevirkninger, på de vilkår som er angitt i undersøkelsen, og slik at 

helsefarene som forekommer ved høyere dosenivåer, klarlegges. Slike undersøkelser gir verdifulle 

opplysninger om risikoene for de som håndterer og bruker plantevernmidler som inneholder det aktive 

stoffet, og andre mulig eksponerte grupper. Særlig gir korttidsundersøkelser viktig innsikt i det aktive 

stoffets mulige virkninger ved gjentatt eksponering, og risikoene for mennesker som kan være eksponert. 

Korttidsundersøkelser gir dessuten opplysninger som er nyttige for utformingen av undersøkelser for 

kronisk giftighet. 

Undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til å gjøre 

det mulig å identifisere virkningene av gjentatt eksponering for det aktive stoffet, og særlig til å bestemme 

eller angi: 

a)  forholdet mellom dose og skadevirkninger, 

b)  det aktive stoffets giftighet, og dersom det er mulig, NOAEL-nivå (dose uten observert skadevirkning), 

c)  eventuelt målorganer (herunder immunsystem, nervesystem og hormonsystem), 

d)  skadevirkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd og 

mulige patologiske funn post mortem, 

e)  spesifikke skadevirkninger og patologiske endringer, 

f)  visse observerte skadevirkningers persistens og reversibilitet etter opphør av dosering, dersom det er 

relevant, 

g)  toksisk virkemåte, dersom det er mulig, 

h)  den relative fare som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene, 

i)  relevante kritiske endepunkter på tidspunkter som er egnet for å fastsette referanseverdier, dersom det 

er nødvendig. 

I korttidsundersøkelser skal også data om toksikokinetikk (det vil si blodkonsentrasjon) angis. For å unngå 

økt bruk av dyr kan dataene avledes fra forsøk med doseintervall. 

Dersom nervesystemet, immunsystemet eller hormonsystemet er bestemte mål i korttidsundersøkelser ved 

dosenivåer som ikke gir vesentlig giftighet, skal det foretas ytterligere undersøkelser, herunder 

funksjonsforsøk (se 5.8.2). 

5.3.1. Undersøkelse oralt over 28 dager 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Dersom det foreligger resultater av en 28-dagers-undersøkelse, skal de framlegges. 

5.3.2. Undersøkelse oralt over 90 dager 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det aktive stoffets orale korttidsgiftighet for gnagere (90-dagers), vanligvis rotter - bruk av andre typer 

gnagerarter skal begrunnes - og ikke-gnagere (90-dagers undersøkelse av giftighet for hunder), skal alltid 

rapporteres.  
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I 90-dagers-undersøkelsen skal potensielle nevrotoksiske og immunotoksiske virkninger, genotoksisitet ved 

danning av mikrokjerner og virkninger med mulig tilknytning til endringer i hormonsystemet behandles 

grundig. 

5.3.3. Andre eksponeringsveier 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Ved vurderingen av helserisikoen for mennesker skal ytterligere hudundersøkelser vurderes for hver enkelt 

tilfelle, med mindre det aktive stoffet er sterkt irriterende. 

For flyktige aktive stoffer (damptrykk >10–2 Pascal) skal det innhentes ekspertuttalelser (for eksempel på 

grunnlag av bestemte kinetiske data om eksponeringsvei), for å avgjøre om korttidsundersøkelsene må 

foretas ved eksponering ved innånding. 

5.4. Genotoksisitetsforsøk 

Formålet med genotoksisitetsforsøk skal være: 

— forutsi genotoksisk potensial, 

— identifisere genotoksisk kreftframkallende stoffer på et tidlig stadium, 

— klarlegge virkningsmekanismen til noen kreftframkallende stoffer. 

Det skal brukes hensiktsmessige dosenivåer, avhengig av forsøkskravene, i undersøkelser in vitro- eller in 

vivo. Det skal benyttes en trinnvis metode, der forsøk på høyere nivå skal velges ut fra tolkingen av 

resultatene av forsøk på tidligere trinn. 

Molekylstrukturen kan gi grunnlag for særlige forsøkskrav i forbindelse med arvestoffskadelighet ved 

lyspåvirkning. Dersom det aktive stoffets og de viktigste metabolittenes molare ekstinksjons-

/absorpsjonskoeffisient i ultrafiolett/synlig lys er under 1 000 L × mol–1 × cm–1, er det ikke påkrevd med 

forsøk for arvestoffskadelighet ved lyspåvirkning. 

5.4.1.  Undersøkelser in vitro 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Følgende forsøk for arvestoffskadelighet in vitro skal foretas: undersøkelse av genmutasjon hos bakterier, 

kombinert forsøk for strukturelle og numeriske kromosomforstyrrelser i pattedyrceller og forsøk for 

genmutasjon i pattedyrceller. 

Dersom genmutasjon og klastogene virkninger eller aneuploidi påvises i en forsøksrekke bestående av 

Ames' forsøk og mikrokjerneforsøk in vitro (IVM), er det imidlertid ikke behov for å foreta ytterligere 

forsøk in vitro. 

Dersom det ved et mikrokjerneforsøk in vitro foreligger indikasjoner på mikrokjernedanning, skal det 

foretas ytterligere forsøk med hensiktsmessige fargingsteknikker for å avgjøre om virkningen er aneugen 

eller klastogen. Ytterligere undersøkelser av den aneugene virkningen kan vurderes for å avgjøre om det 

finnes tilstrekkelig bevis for en terskelmekanisme og en terskelkonsentrasjon for den aneugene responsen 

(særlig ved ikke-disjunksjon). 

Aktive stoffer som viser sterkt bakteriostatiske egenskaper som påvist i et forsøk med doseintervall, skal 

undersøkes i to ulike genmutasjonsforsøk in vitro med pattedyrceller. Dersom Ames' forsøk ikke foretas, 

skal det begrunnes. 

For aktive stoffer med strukturelle risikoer som har gitt negative resultater i standardforsøksrekken, kan det 

være påkrevd med ytterligere forsøk dersom standardforsøkene ikke har vært optimert for disse risikoene. 

Valget av ytterligere undersøkelser eller endringer i undersøkelsesplanen skal bygge på kjemiske egen-

skaper, kjent reaktivitet og stoffskifteopplysninger om det aktive stoffet med strukturelle risikoer. 

5.4.2.  Undersøkelser in vivo med somatiske celler 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Dersom alle resultater etter undersøkelsene in vitro er negative, skal det foretas minst én undersøkelse in 

vivo som viser virkningene av eksponering av forsøksvevet (som data om celletoksisitet eller toksi-

kokinetikk), med mindre gyldige in vivo-mikrokjerneopplysninger framskaffes ved en undersøkelse med 

gjentatt dosering og mikrokjerneundersøkelsen in vivo er den best egnede til å oppfylle dette opplys-

ningskravet.  



Nr. 35/478 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

Et negativt resultat i den første undersøkelsen in vivo med somatiske celler skal gi tilstrekkelig sikkerhet for 

aktive stoffer for hvilke resultatene i de tre undersøkelsene in vitro er negative. 

For aktive stoffer der resultatet etter et forsøk in vitro er tvetydig eller positivt, skal det vurderes fra tilfelle 

til tilfelle hvilke tilleggsforsøk som er nødvendige, idet det tas hensyn til alle relevante opplysninger med 

bruk av samme endepunkt som i forsøket in vitro. 

Dersom forsøket in vitro for kromosomforstyrrelser hos pattedyr eller mikrokjerneforsøket in vitro gir 

positivt resultat for klastogene virkninger, skal det foretas et forsøk in vivo for klastogene virkninger med 

bruk av somatiske celler, som metafaseanalyse i beinmarg fra gnagere eller mikrokjerneforsøk med 

gnagere. 

Dersom mikrokjerneforsøket in vitro for numeriske kromosomforstyrrelser i pattedyrceller er positivt, eller 

forsøket in vitro på pattedyrkromosomer er positivt for numeriske kromosomforstyrrelser, skal det foretas et 

mikrokjerneforsøk in vivo. Dersom resultatet av en mikrokjerneundersøkelse in vivo er positivt, skal det 

brukes en hensiktsmessig fargingsteknikk, som fluorescerende hybridisering på stedet (FISH), for å 

identifisere en aneugen og/eller klastogen virkning. 

Dersom et av genmutasjonsforsøkene in vitro er positivt, skal det foretas et forsøk in vivo for å undersøke 

framkallingen av genmutasjoner, som forsøk for genmutasjoner i kropps- og kjønnsceller hos transgene 

gnagere (Transgenic Rodent Somatic and Germ Cell Gene Mutation Assay). 

Når det foretas en genotoksisitetsundersøkelse in vivo, skal bare relevante eksponeringsveier og -metoder 

(som tilsetting i fôr eller vann, anvendelse på hud, innånding eller tvangsfôring), benyttes. Det skal 

foreligge overbevisende dokumentasjon for at det relevante vevet vil bli nådd gjennom den valgte 

eksponeringsveien og anvendelsesmetoden. Andre eksponeringsteknikker (som intraperitoneal injeksjon 

eller subkutan injeksjon) som sannsynligvis vil føre til unormal kinetikk, fordeling og stoffskifte, skal 

begrunnes. 

Det skal vurderes om det skal foretas et forsøk in vivo som ledd i én av undersøkelsene av korttidsgiftighet 

beskrevet i punkt 5.3. 

5.4.3.  Undersøkelser in vivo av kjønnsceller 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal vurderes fra tilfelle til tilfelle om det er nødvendig å foreta disse forsøkene, idet det tas hensyn til 

opplysninger om toksiokinetikk, bruk og forventet eksponering. 

For de fleste aktive stoffene som er kjent som arvestoffskadelige for somatiske celler in vivo, er det ikke 

nødvendig med ytterligere genotoksiske forsøk, ettersom de vil betraktes som potensielt genotoksisk 

kreftframkallende stoffer og potensielt skadelige for arvestoffet i kjønnsceller. 

I enkelte tilfeller kan imidlertid undersøkelser av kjønnsceller foretas for å vise om et stoff som er skadelig 

for arvestoffet i somatiske celler, også er skadelig for arvestoffet i kjønnsceller. 

Ved valg av forsøksmetode skal det tas hensyn til type mutasjon som har oppstått i tidligere undersøkelser, 

som genendringer, numeriske kromosomendringer eller strukturelle kromosomendringer. 

Det kan også vurderes om en undersøkelse av forekomsten av DNA-addukter i kjønnskjertelceller skal 

foretas. 

5.5. Langtidsgiftighet og kreftframkallende virkninger 

Resultatene av de langtidsundersøkelsene som er foretatt og rapportert, skal sammen med andre relevante 

data og opplysninger om det aktive stoffet være tilstrekkelige til å gjøre det mulig å identifisere virkninger 

som følger av gjentatt eksponering for det aktive stoffet, og særlig være tilstrekkelige for å: 

— identifisere skadevirkninger som følger av langtidseksponering for det aktive stoffet, 

— identifisere organer i målgruppen, dersom det er relevant, 

— fastsette forholdet mellom dose og virkning, 

— fastsette NOAEL, og dersom det er nødvendig, andre hensiktsmessige referansepunkter. 

Tilsvarende skal resultatene av kreftforsøk, sammen med andre relevante opplysninger og informasjon om 

det aktive stoffet, være tilstrekkelig til å gjøre det mulig å vurdere farer for menneskers helse som følge av 

gjentatte eksponeringer for det aktive stoffet, og særlig være tilstrekkelige til å: 

a)  identifisere kreftframkallende virkninger som følger av langtidseksponering for det aktive stoffet,  
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b)  fastsette arts-, kjønns- og organspesifisiteten til de framkalte svulstene, 

c)  fastsette forholdet mellom dose og virkning, 

d)  identifisere den høyeste dosen som ikke utløser en kreftframkallende virkning, dersom det er mulig, 

e)  bestemme virkemåten til påviste kreftframkallende virkninger og deres relevans for mennesker, dersom 

det er mulig. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Alle aktive stoffers langtidsgiftighet og kreftframkallende virkninger skal bestemmes. Dersom det i 

unntakstilfeller hevdes at slike forsøk er unødvendige, skal påstanden begrunnes fullt ut. 

 Forsøksvilkår 

En langtidsundersøkelse av oral giftighet og et langtids kreftforsøk (to år) skal foretas på rotter, dersom det 

er mulig, skal disse undersøkelsene kombineres. 

Et kreftforsøk nummer to med det aktive stoffet skal foretas på mus, med mindre det kan begrunnes 

vitenskapelig at dette ikke er nødvendig. I slike tilfeller kan vitenskapelig validerte, alternative modeller for 

kreftframkallende egenskaper brukes i stedet for et kreftforsøk nummer to. 

Dersom sammenlignende stoffskifteopplysninger indikerer at bruk av enten rotter eller mus ikke er en 

hensiktsmessig modell for vurdering av kreftrisiko hos mennesker, kan alternative arter vurderes. 

Dersom de kreftframkallende egenskapenes virkemåte ikke anses som genotoksisk, skal det framlegges 

forsøksdata, herunder data som klarlegger den mulige virkemåten og relevansen for mennesker. 

Dersom historiske kontrolldata framlegges, skal de gjelde samme art og stamme, som er holdt under like 

forhold i det samme laboratoriet, og skal komme fra aktuelle undersøkelser. Ytterligere historiske 

kontrolldata fra andre laboratorier kan rapporteres separat som tilleggsopplysninger. 

Opplysningene om historiske kontrolldata skal omfatte: 

a)  identifikasjon av art og stamme, navn på leverandør, og opplysninger om den bestemte kolonien 

dersom leverandøren er etablert på flere steder, 

b)  navnet på laboratoriet og datoene da forsøket ble foretatt, 

c)  beskrivelse av de generelle forholdene som dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller varenavn for 

fôret, og dersom det er mulig, inntatt mengde, 

d)  kontrolldyrenes omtrentlige alder i dager, og vekt ved starten av forsøket og på avlivings- eller 

dødstidspunktet, 

e)  beskrivelse av kontrollgruppens dødelighetsmønster som er observert under og ved avslutningen av 

forsøket, og andre relevante observasjoner (som sykdommer og infeksjoner), 

f)  navn på laboratoriet og de forskere som har ansvar for innsamling og tolking av patologidata fra 

forsøket, og 

g)  en redegjørelse for arten av svulster som kan ha blitt kombinert for å gi insidensdata. 

Historiske kontrolldata skal framlegges for hvert enkelt forsøk, med angivelse av både absolutte verdier og 

prosentandeler og relative eller bearbeidede verdier, dersom de kan være nyttige ved vurderingen. Dersom 

det framlegges kombinerte data eller sammendrag av data, skal de inneholde opplysninger om 

verdiintervall, middelverdi, medianverdi, og dersom det er relevant, standardavvik. 

De undersøkte dosene, herunder den høyeste dosen som ble undersøkt, skal velges på bakgrunn av 

resultatene av korttidsforsøk, og dersom de var tilgjengelige på det tidspunktet de aktuelle undersøkelsene 

ble planlagt, på bakgrunn av data om stoffskifte og toksikokinetikk. Ved valg av dose bør det tas hensyn til 

data om toksikokinetikk som metning av opptak, målt ved hjelp av det aktive stoffets og/eller 

metabolittenes systemiske tilgjengelighet.  
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Doser som forårsaker svært høy giftighet, skal ikke anses som relevante for de vurderingene som skal 

gjøres. Ved langtidsundersøkelser skal bestemmelse av det aktive stoffets konsentrasjon i blodet (for 

eksempel rundt Tmax) vurderes. 

Ved innsamlingen av data og utarbeiding av rapporter skal ikke insidens av godartede eller ondartede 

svulster kombineres. Forskjelligartede, ikke-eksponeringsrelaterte svulster som forekommer i samme organ, 

skal ikke kombineres ved rapporteringen, uansett om de er godartede eller ondartede. 

 For å unngå misforståelser skal konvensjonell histopatologisk terminologi, som vanligvis brukes når forsøk 

foretas, som den som offentliggjøres av Det internasjonale senter for kreftforskning (IARC), brukes i 

nomenklaturen for og rapporteringen av svulster. Det skal opplyses om hvilket system som er brukt. 

 Biologisk materiale som er valgt ut for histopatologisk undersøkelse, skal omfatte materiale som er valgt for 

å gi ytterligere opplysninger om skader som påvises under den makropatologiske undersøkelsen. Dersom 

det er relevant for å klarlegge virkemåten, kan særlige histologiske teknikker (fargingsteknikker), 

histokjemiske teknikker og elektronmikroskopiundersøkelser være nyttige, og dersom de benyttes, skal 

dette rapporteres. 

5.6. Reproduksjonstoksisitet 

 Mulige virkninger på reproduksjonsfysiologi og avkommets utvikling skal undersøkes og rapporteres når 

det gjelder følgende aspekter: 

— Svekkelser i hannlige og hunnlige reproduksjonsfunksjoner eller -evne, for eksempel som følge av 

virkninger på brunstsyklus, seksuell atferd, aspekter av spermatogenese eller oogenese eller på 

hormonaktivitet eller fysiologiske reaksjoner som påvirker befruktningsevnen, selve befruktningen 

eller utviklingen av det befruktede egget fram til og med implantasjonen. 

— Skadelige virkninger på avkommet, for eksempel alle virkninger som påvirker normal utvikling, både 

før og etter fødselen. Dette omfatter morfologiske misdannelser som anogenital avstand, retensjon av 

brystvorter og funksjonelle forstyrrelser (som reproduksjonsforstyrrende og nevrologiske virkninger). 

Det skal rapporteres om virkninger som forsterkes over flere generasjoner. 

Innholdet av det aktive stoffet og dets relevante metabolitter skal måles i melk som en undersøkelse på trinn 

to dersom relevante virkninger observeres hos avkommet eller kan forventes (for eksempel på grunnlag av 

et forsøk med doseintervall). 

Potensielle nevrotoksiske og immunotoksiske virkninger og virkninger som kan knyttes til endringer i 

hormonsystemet, skal behandles grundig og rapporteres. 

Undersøkelser skal ta hensyn til alle tilgjengelige og relevante opplysninger, herunder resultatene av 

generelle undersøkelser av giftighet dersom relevante parametrer (som opplysninger om sædanalyse, 

brunstsyklus og histopatologiske opplysninger om forplantningsorganene) er inkludert samt kunnskap om 

strukturelt tilsvarende stoffer. 

Ved vurderingen av behandlingsreaksjoner skal referansepunkter vanligvis være samtidig oppnådde 

kontrolldata, men også historiske kontrolldata kan være nyttige for tolkningen av visse 

reproduksjonsundersøkelser. Dersom historiske kontrolldata framlegges, skal de gjelde samme art og 

stamme, som er holdt under like forhold i det samme laboratoriet, og skal komme fra aktuelle 

undersøkelser. 

Opplysningene om historiske kontrolldata skal omfatte: 

a)  identifikasjon av art og stamme, navn på leverandør og opplysninger om den bestemte kolonien dersom 

leverandøren er etablert på flere steder, 

b)  navn på laboratoriet og datoene da forsøket ble foretatt, 

c)  beskrivelse av de generelle forholdene som dyrene ble holdt under, herunder fôrtype eller varenavn for 

fôret, og dersom det er mulig, inntatt mengde, 

d)  kontrolldyrenes omtrentlige alder i dager, og vekt ved starten av forsøket og på avlivings- eller 

dødstidspunktet, 

e)  beskrivelse av kontrollgruppens dødelighetsmønster som er observert under og ved avslutningen av 

forsøket, og andre relevante observasjoner (som sykdommer og infeksjoner),  
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f)  navn på laboratoriet og de forskere som har ansvar for innsamling og tolking av patologidata fra 

forsøket. 

Historiske kontrolldata skal framlegges for hver enkelt forsøk, med angivelse av både absolutte verdier og 

prosentandeler og relative eller bearbeidede verdier, dersom de kan være nyttige ved vurderingen. Dersom 

det framlegges kombinerte data eller sammendrag av data, skal de inneholde opplysninger om verdi-

intervall, middelverdi, medianverdi, og dersom det er relevant, standardavvik. 

Opplysninger om det aktive stoffets konsentrasjon i blodet til foreldre og foster/avkom kan tas med i 

undersøkelser på et høyere nivå og rapporteres, for å gi nyttige opplysninger ved utformingen og tolkingen 

av undersøkelser for utviklingstoksisitet. 

5.6.1. Flergenerasjonsundersøkelser 

De flergenerasjonsundersøkelsene som rapporteres, skal sammen med andre relevante data og opplysninger 

om det aktive stoffet være tilstrekkelig til å identifisere virkningene på reproduksjonen som følge av 

gjentatte eksponering for det aktive stoffet, og særlig være tilstrekkelige til å: 

a)  identifisere direkte og indirekte virkninger på reproduksjonen som følge av eksponering for det aktive 

stoffet, 

b)  identifisere alle andre skadevirkninger enn dem som har virkning på reproduksjon og som forekommer 

ved lavere doser enn ved forsøk for korttidsgiftighet og kronisk giftighet, 

c)  fastsette NOAEL for giftvirkning for foreldredyr, reproduksjon og avkommets utvikling. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal framlegges en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet hos rotter over minst to generasjoner. 

OECDs utvidede undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon kan anses som et alternativ til 

flergenerasjonsundersøkelsen. 

Dersom det er nødvendig for en bedre tolking av virkningene på reproduksjonen, og i den grad disse 

opplysningene foreløpig ikke er tilgjengelige, kan ytterligere undersøkelser være nødvendige for å gi 

informasjon om hvilket kjønn som påvirkes, og om mulige virkemåter. 

5.6.2. Undersøkelser for utviklingstoksisitet 

 De framlagte undersøkelsene for utviklingstoksisitet skal, sammen med andre relevante data og opplys-

ninger om det aktive stoffet, være tilstrekkelige til å vurdere virkningene på embryo- og fosterutviklingen 

som følge av gjentatte eksponeringer for det aktive stoffet, og særlig være tilstrekkelige til å: 

a)  identifisere direkte og indirekte virkninger på embryo- og fosterutvikling som følge av eksponering for 

det aktive stoffet, 

b)  identifisere eventuell morstoksisitet, 

c)  fastsette forholdet mellom observert virkning og dosering hos både mordyr og avkom, 

d)  fastsette NOAEL for morstoksisitet og avkommets utvikling, 

e)  gi ytterligere opplysninger om skadevirkninger hos drektige dyr sammenlignet med ikke-drektige, 

f)  gi ytterligere opplysninger om eventuelle forsterkede generelle giftvirkninger hos drektige dyr. 

 Fo rh o ld  d e r  d e t  k r ev es  u n d e r sø k el s er  

Det skal alltid foretas undersøkelser for utviklingstoksisitet. 

 Forsøk svi lkår  

Utviklingstoksisitet skal bestemmes hos rotter og kaniner ved eksponering gjennom munnen. 

Undersøkelsen av rotter skal ikke foretas dersom utviklingstoksisiteten er vurdert på en tilfredsstillende 

måte som del av en utvidet undersøkelse av reproduksjonstoksisitet i én generasjon. 

For vurdering av risikoen for mennesker kan det være nyttig å foreta undersøkelser av også andre 

eksponeringsveier. Det skal rapporteres om misdannelser og variasjoner separat og kombinert på en slik 

måte at alle relevante endringer som er observert i karakteristiske mønstre hos det enkelte foster, eller 

endringer som kan anses å representere ulike alvorlighetsgrader av én og samme type endring, rapporteres 

på en tydelig måte.  
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Diagnostiske kriterier for misdannelser og variasjoner skal angis i rapporten. Den terminologiordlisten som 

er under utvikling av Den internasjonale sammenslutning av teratologiorganisasjoner, skal benyttes i den 

grad det er mulig. 

Det kan være nødvendig med ytterligere undersøkelser eller informasjon for å skaffe opplysninger om 

postnatale virkninger som utviklingsnevrotoksisitet, dersom det synes berettiget ut fra observasjoner gjort 

ved andre undersøkelser eller forsøksstoffets virkemåte. 

5.7. Undersøkelser for nevrotoksisitet 

5.7.1. Undersøkelser for nevrotoksisitet hos gnagere 

Undersøkelse for nevrotoksisitet hos gnagere skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive 

stoffets potensielle nevrotoksisitet (nevrologiske atferdsvirkninger og nevropatologiske virkninger) etter 

enkelt og gjentatt eksponering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Nevnte undersøkelser skal foretas for aktive stoffer med samme eller lignende struktur som de stoffene som 

kan framkalle nevrotoksisitet, og for de aktive stoffene som framkaller særskilte tegn på potensiell 

nevrotoksisitet, nevrologiske tegn eller nevropatologiske skader ved undersøkelser for nevrotoksisitet ved 

dosenivåer som ikke er knyttet til betydelig generell giftvirkning. Gjennomføring av slike undersøkelser 

skal også vurderes for stoffer med nevrotoksisk virkemåte som plantevernmiddel. 

Det skal vurderes om rutinemessige toksikologiske undersøkelser også skal omfatte undersøkelser av 

nevrotoksisitet. 

5.7.2. Undersøkelser for forsinket polynevropati 

Undersøkelser for forsinket polynevropati skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere om det aktive 

stoffet kan framkalle forsinket polynevropati etter akutt og gjentatt eksponering. En undersøkelse med 

gjentatt eksponering kan unnlates med mindre det finnes tegn på at forbindelsen akkumuleres og det 

forekommer betydelig hemming av nevropati-målesterase eller kliniske/histopatologiske tegn på forsinket 

polynevropati nær LD50-verdien for høns som bestemt i forsøket med enkeltdose. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Nevnte undersøkelser skal foretas for aktive stoffer med samme eller lignende struktur som de stoffene som 

kan framkalle forsinket polynevropati, som organiske fosforforbindelser. 

5.8. Andre toksikologiske undersøkelser 

5.8.1. Undersøkelser av metabolitters giftighet 

Det er vanligvis ikke påkrevd med ytterligere undersøkelser når det gjelder andre stoffer enn det aktive 

stoffet. En beslutning om hvorvidt det er et behov for ytterligere undersøkelser, skal treffes for hvert enkelt 

tilfelle. 

Dersom metabolitter fra planter eller i animalske produkter, jord, grunnvann eller friluft skiller seg fra 

metabolittene i dyr som brukes til toksikologiske undersøkelser som et resultat av stoffskifte eller andre 

prosesser, eller de påvises i lave konsentrasjoner hos dyr, skal ytterligere forsøk foretas etter en vurdering 

fra tilfelle til tilfelle, idet det tas hensyn til metabolittens mengde og kjemiske struktur sammenlignet med 

utgangsstoffet. 

5.8.2. Ytterligere undersøkelser av det aktive stoffet 

Det skal gjennomføres tilleggsundersøkelser dersom det er nødvendig for ytterligere å belyse observerte 

virkninger, idet det tas hensyn til resultatene av tilgjengelige toksikologiske undersøkelser og stoffskifte-

undersøkelser og de viktigste eksponeringsveiene. Slike undersøkelser kan omfatte: 

a)  undersøkelser av opptak, fordeling, utskilling og stoffskifte hos ytterligere en art, 

b)  undersøkelser av immunotoksikologisk potensial, 

c)  en målrettet undersøkelse med enkeltdoser med henblikk på å utlede egnede akutte referanseverdier 

(ARfD og aAOEL), 

d)  undersøkelser av andre tilførselsveier, 

e)  undersøkelser av kreftframkallende potensial,  
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f)  undersøkelser av blandingsvirkninger. 

De undersøkelsene som er påkrevd, skal utformes fra tilfelle til tilfelle, alt etter de særskilte parametrene 

som skal undersøkes og målene for undersøkelsen. 

5.8.3. Hormonforstyrrende egenskaper 

Dersom det er dokumentert at det aktive stoffet kan ha hormonforstyrrende egenskaper, skal det kreves 

ytterligere opplysninger eller særskilte undersøkelser: 

— for å klarlegge virkemåte/virkning, 

— for å skaffe tilstrekkelig dokumentasjon om relevante skadevirkninger. 

De undersøkelsene som er påkrevd, skal utformes fra tilfelle til tilfelle, idet det tas hensyn til de 

retningslinjene som er vedtatt innen Unionen eller vedtatt internasjonalt, i lys av de særskilte parametrene 

som skal undersøkes, og målene for undersøkelsen. 

5.9. Medisinske data 

Dersom de er tilgjengelige og uten at artikkel 10 i rådsdirektiv 98/24/EF(1) berøres, skal det framlegges 

praktiske opplysninger og informasjon som er viktige for gjenkjenning av symptomer på forgiftning, og 

effektiviteten av førstehjelp og terapeutiske tiltak. Slike opplysninger og slik informasjon skal omfatte 

rapporter fra eventuelle undersøkelser av antidoter og sikkerhetsfarmakologi. Dersom det er relevant, skal 

det undersøkes og rapporteres om effektiviteten av potensielle antagonister ved forgiftning. 

Data og opplysninger om hvordan mennesker påvirkes av eksponering skal, dersom de er tilgjengelig, 

brukes til å bekrefte validiteten til ekstrapoleringer som er gjort, og til konklusjoner med hensyn til 

målorganer, forholdet dose/respons og skadevirkningenes reversibilitet. Slike data kan framskaffes etter 

utilsiktet eller yrkesmessig eksponering eller etter tilsiktet selvforgiftning, og skal rapporteres dersom de er 

tilgjengelige. 

5.9.1. Medisinsk overvåking av personalet ved produksjonsanlegg og overvåkingsundersøkelser 

Det skal framlegges rapporter fra overvåkingsprogrammer for arbeidsmiljø og fra overvåkingsunder-

søkelser, underbygd av detaljerte opplysninger om utformingen av programmet, antall eksponerte personer 

som er omfattet av programmet, arten av deres eksponering for det aktive stoffet og deres eksponering for 

andre potensielt farlige agenser. Slike rapporter skal, dersom det er mulig, omfatte opplysninger om det 

aktive stoffets virkemåte. Disse rapportene skal, i den grad det er mulig, omfatte opplysninger om personer 

som har vært eksponert ved produksjonsanlegg eller under eller etter anvendelse av det aktive stoffet (for 

eksempel fra overvåkingsundersøkelser av brukere, arbeidstakere, beboere eller andre personer i nærheten 

eller personer som er blitt utsatt for en ulykke). Tilgjengelige opplysninger om helseskadelige virkninger, 

herunder allergiske reaksjoner hos arbeidstakere og andre som eksponeres for det aktive stoffet, skal 

framlegges, og omfatte alle relevante opplysninger om eventuelle hendelser. De framlagte opplysningene 

skal, i den grad de er tilgjengelige, omfatte nærmere opplysninger om eksponeringens hyppighet, grad og 

varighet, observerte symptomer og andre relevante kliniske opplysninger. 

5.9.2. Data samlet fra mennesker 

Rapporter fra undersøkelser foretatt på mennesker, som forsøk som gjelder toksikokinetikk og stoffskifte 

eller forsøk som gjelder hudirritasjon eller hudsensibilisering, skal framlegges dersom de er tilgjengelige. 

Referanseverdiene skal vanligvis bygge på dyreforsøk, men dersom det finnes egnede data om mennesker 

som er vitenskapelig underbygd og framskaffet på en etisk forsvarlig måte, som viser at mennesker er mer 

følsomme, og dermed fører til lavere regelverksbestemte grenseverdier, skal disse dataene ha prioritet 

framfor data om dyr. 

5.9.3. Direkte observasjoner 

Rapporter om kliniske tilfeller og forgiftningstilfeller fra allment tilgjengelig litteratur skal, dersom de er 

hentet fra fagtidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges sammen med rapportene fra eventuelle 

oppfølgingsundersøkelser som er foretatt. Slike rapporter skal, dersom de er tilgjengelige, omfatte 

fullstendige beskrivelser av eksponeringens art, grad og varighet, i tillegg til observerte kliniske symptomer, 

førstehjelpstiltak og terapeutiske tiltak som er benyttet, og målinger og observasjoner som er gjort.  

  

(1) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 
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Dersom denne dokumentasjonen er tilstrekkelig detaljert, skal den brukes til å bekrefte validiteten av 

ekstrapoleringer fra data om dyr til mennesker og til å identifisere uventede skadevirkninger som er 

spesifikke for mennesker. 

5.9.4. Epidemiologiske undersøkelser 

Relevante epidemiologiske undersøkelser skal framlegges dersom de er tilgjengelige. 

5.9.5. Diagnostisering av forgiftning (bestemmelse av aktivt stoff og metabolitter), særlige tegn på forgiftning, 

kliniske forsøk 

 Dersom den er tilgjengelig, skal det framlegges en detaljert beskrivelse av kliniske tegn og symptomer på 

forgiftning, herunder tidlige tegn og symptomer og alle detaljer om kliniske forsøk som er nyttige for 

diagnostiske formål, herunder alle detaljer om de tidsforløp er relevante for inntak, eksponering ved 

hudkontakt eller innånding av ulike mengder av det aktive stoffet. 

5.9.6. Foreslått behandling: førstehjelpstiltak, antidoter, medisinsk behandling 

 Det skal framlegges førstehjelpstiltak som skal brukes ved tilfeller av forgiftning (faktiske eller mistenkte) 

og forurensningsskader på øyne. Terapeutisk behandling som skal brukes ved tilfeller av forgiftning eller 

forurensningsskader på øyne, herunder bruk av antidoter, dersom dette er tilgjengelig, skal beskrives i 

detalj. Informasjon om effektiviteten til alternative behandlingsmetoder, på grunnlag av praktisk erfaring 

dersom den finnes og er tilgjengelig, eller på teoretisk grunnlag i øvrige tilfeller, skal framlegges. 

Kontraindikasjoner i forbindelse med bestemte metoder, særlig de som er knyttet til «allmenne helse-

problemer» og forhold, skal beskrives. 

5.9.7. Forventede virkninger av forgiftning 

 Forventede virkninger og varigheten av disse virkningene etter forgiftning skal beskrives, i den grad de er 

kjent. Beskrivelsen skal omfatte virkningen av: 

— eksponeringens eller inntakets type, grad eller varighet og 

— varierende tidsrom mellom eksponering eller inntak, og behandlingens begynnelse. 

AVSNITT 6 

Restmengder i eller på behandlede produkter, næringsmidler og fôr 

6.1. Restmengders stabilitet ved lagring 

Undersøkelser av restmengders stabilitet ved lagring skal ha som formål å bestemme stabiliteten til 

restmengder i planter, planteprodukter og produkter av animalsk opprinnelse under lagring før analyse. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Under forutsetning av at prøvene fryses innen 24 timer etter prøvetaking, og med mindre en bestanddel er 

kjent for å være flyktig eller ustabil, skal det ikke kreves data om stabiliteten til prøver som er ekstrahert og 

analysert innen 30 dager etter prøvetaking (seks måneder når det gjelder radioaktivt merket stoff). 

Ekstraktenes stabilitet skal undersøkes dersom ekstraktene ikke analyseres umiddelbart. 

 Forsøksvilkår 

Undersøkelser med aktive stoffer som ikke er radioaktivt merket, skal foretas med representative substrater. 

De kan foretas enten på prøver fra behandlede vekster eller fra dyr som er utsatt for restmengder, eller ved 

forsøk med tilsetting. I sistnevnte tilfelle skal delmengder av tillagede kontrollprøver tilsettes en kjent 

mengde kjemikalier før lagring under normale lagringsforhold. 

Undersøkelsene skal ha som formål å undersøke stabiliteten til enkeltbestanddelene i den restmengdedefini-

sjonen som er relevant for risikovurderingen, noe som kan gjøre det nødvendig at ulike prøver tilsettes ulike 

analytter. Dersom analysene har ulike mål (for eksempel enten enkeltforbindelser eller en felles kjemisk 

enhet), kan det være nødvendig med mer enn ett sett av data om lagringsstabilitet. 

Stabilitetsundersøkelsens varighet skal være tilpasset det tidsrom prøver eller ekstrakter har vært lagret 

under de tilsvarende undersøkelsene. 

Det skal framlegges detaljerte opplysninger med hensyn til tillaging av prøver og lagringsforhold 

(temperatur og varighet) for prøver og ekstrakter. Dersom nedbrytingen under lagring er betydelig (mer enn 

30 %), skal det vurderes å endre lagringsforholdene eller ikke å lagre prøvene før analysen. Alle 

undersøkelser der det har forekommet utilfredsstillende lagringsforhold, skal gjentas.  
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Data om lagringsstabilitet fra oppbevaring av prøveekstrakter skal også kreves, med mindre prøver er 

analysert innen 24 etter ekstraksjonen. 

Resultatene skal framlegges som absolutte verdier i mg/kg, ikke korrigert for gjenfinning, og som en 

prosentandel av nominell tilsettingsverdi. 

6.2. Stoffskifte, fordeling og beregning av restmengder 

 Det skal framlegges data om stoffskifte som er representative for eksisterende eller planlagt god 

landbrukspraksis (GAP), sammen med en skjematisk framstilling av stoffskifteveiene i planter og dyr med 

en kort forklaring av fordelingen og de kjemiske reaksjonene som forekommer. Disse undersøkelsene skal 

gjennomføres med en eller flere radioaktivt merkede former av det aktive stoffet, og dersom det er relevant, 

med stereoisomere former av det aktive stoffet og stoffets metabolitter. For planteekstrakter kan det velges 

en annen tilnærming dersom den begrunnes. 

 For planter er målet for disse undersøkelsene: 

a)  å gi et anslag over samlet endelig restmengde i den relevante delen av vekster ved innhøsting etter 

foreslått behandling, 

b)  å identifisere hovedbestanddelene i samlet endelig restmengde, 

c)  å identifisere fordelingen av restmengdene mellom de relevante deler av vekstene, 

d)  å mengdebestemme restmengdenes hovedbestanddeler og å fastslå effektiviteten til ekstraksjons-

prosessen for disse bestanddelene, 

e)  å karakterisere og mengdebestemme konjugerte og bundne restmengder, 

f)  å angi hvilke bestanddeler som skal analyseres i undersøkelsen for mengdebestemmelse av restmengder 

(undersøkelse av restmengde i vekster). 

 For dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon skal målene for disse undersøkelsene være: 

a)  å gi et anslag over samlet endelig restmengde i spiselige animalske produkter, 

b)  å identifisere hovedbestanddelene i samlet endelig restmengde i spiselige animalske produkter, 

c)  å identifisere fordelingen av restmengdene mellom de relevante spiselige animalske produktene, 

d)  å framlegge dokumentasjon for om en restmengde skal være klassifisert som fettløselig eller ikke, 

e)  å mengdebestemme samlet restmengde i bestemte animalske produkter (melk eller egg) og ekskreter, 

f)  å mengdebestemme restmengdenes hovedbestanddeler og å fastslå effektiviteten til ekstraksjons-

prosessen for disse bestanddelene, 

g)  å karakterisere og mengdebestemme konjugerte og bundne restmengder, 

h)  å angi hvilke bestanddeler som skal analyseres i undersøkelsen for mengdebestemmelse av 

restmengder (fôringsundersøkelse på husdyr), 

i)  å framskaffe data som kan benyttes til å avgjøre om det er behov for fôringsundersøkelser for dyr som 

er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

 Resultatene av stoffskifteundersøkelsene som er foretatt på fjørfe, vanligvis verpehøner, skal ekstrapoleres 

til alt fjørfe som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, og resultatene av stoffskifteundersøkelsene som 

foretatt på drøvtyggere, vanligvis geiter i laktasjon, og om nødvendig på svin, skal ekstrapoleres til alle 

pattedyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

 Metabolitter som ikke er påvist i undersøkelsene av opptak, spredning, stoffskifte og utskilling, eller som 

ikke kan forklares som mellomprodukter, men er identifisert i stoffskifte-/omdanningsundersøkelser 

(planter, dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon, bearbeiding og rotasjonsvekster), skal anses som 

relevante for en vurdering av risikoen for forbrukerne, med mindre det kan dokumenteres på vitenskapelig 

grunnlag (f.eks. forholdet struktur/aktivitet og toksikologiske sammenlignende undersøkelser) at de ikke 

utgjør en potensiell fare for forbrukerne, også når det tas hensyn til konsentrasjonen.  
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6.2.1. Planter 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Undersøkelser av planter skal foretas med mindre ingen deler av planten eller planteproduktene skal brukes 

som materiale for næringsmidler eller fôr, eller med mindre det foreligger en «nullsituasjon» for 

restmengder (som f.eks. ved bruk som åte). 

 Forsøk svi lkår  

 Ved planlegging av stoffskifteundersøkelser skal det tas hensyn til tilsiktet anvendelsesmetode (frøbehand-

ling, anvendelse på jord/bladverk, dypping og tåkesprøyting) og det aktive stoffets egenskaper (som 

systemiske egenskaper eller flyktighet). Stoffskifteundersøkelser skal omfatte vekster fra ulike kategorier av 

vekster som plantevernmidler som inneholder vedkommende aktive stoff, brukes på. For dette formål skal 

vekster anses å tilhøre en av følgende kategorier: 

a)  frukt (kode F), 

b)  rotvekster (kode R), 

c)  bladgrønnsaker (kode L), 

d)  korn/gressvekster (kode C/G), 

e)  belgvekster og oljevekster (kode P/O), 

f)  diverse. 

 Kategorien «diverse» skal brukes bare etter vurdering fra tilfelle til tilfelle. 

 Det skal framlegges en stoffskifteundersøkelse for hver type vekstgruppe som det er foreslått bruk for. For 

kunne ekstrapolere resultatene av stoffskifteundersøkelser av ett aktivt stoff til alle vekstgrupper skal det 

foretas stoffskifteundersøkelser av minst tre representative vekster (fra ulike vekstgrupper, unntatt 

«diverse»). Dersom resultatene av disse tre undersøkelsene tyder på en sammenlignbar stoffskiftevei 

(kvalitativt, og i mindre grad kvantitativt), er det ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser. Dersom 

resultatene av tilgjengelige undersøkelser av disse tre kategoriene tyder på at nedbrytingsveien ikke er lik 

for alle tre kategorier, skal det framlegges undersøkelser av de gjenværende kategoriene, unntatt «diverse». 

 Dersom det søkes om godkjenning for bare én vekstgruppe, skal det være tilstrekkelig med stoffskifte-

undersøkelser av én vekst fra den gruppen, under forutsetning av at nevnte vekst virkelig er representativ 

for vekstgruppen, og at stoffskifteveien er klarlagt. 

 Undersøkelsene skal gjenspeile tilsiktet bruksmønster for det aktive stoffet, som behandling av bladverk, 

jord/frø eller behandling etter innhøsting. Dersom det for eksempel er foretatt tre undersøkelser ved 

anvendelse på bladverk, og anvendelse på jord (som frøbehandling eller tilførsel av granulat eller væske til 

jord) foreslås på et senere tidspunkt, skal det foretas minst én ytterligere undersøkelse som gjenspeiler 

anvendelse på jord. Søkeren skal drøfte med nasjonale vedkommende myndigheter om det er mulig å 

erstatte en undersøkelse av bladverk med en undersøkelse etter innhøsting. 

 En vurdering av resultatene av de ulike undersøkelsene skal framlegges for: 

a)  opptakssted (for eksempel via blader eller røtter), 

b)  danning av metabolitter og nedbrytningsprodukter, 

c)  fordelingen av restmengder mellom relevante deler av vekstene ved innhøsting (med særlig vekt på 

næringsmidler og fôr), 

d)  stoffskifteveiene. 

 Dersom undersøkelser viser at det aktive stoffet eller de relevante metabolittene eller nedbrytnings-

produktene ikke tas opp av veksten, skal dette forklares.  
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6.2.2. Fjørfe 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges stoffskifteundersøkelser for fjørfe dersom plantevernmiddelet skal brukes i vekster hvis 

deler eller produkter, også etter bearbeiding, brukes i fôr til fjørfe, og dersom inntaket er ventet å overstige 

0,004 mg/kg kroppsvekt per dag(1). 

 Forsøk svi lkår  

 Undersøkelser skal foretas på verpehøner. 

 Doseringen skal tilsvare minst den sannsynlige høyeste daglige eksponeringen som følger av all tilsiktet 

bruk. 

 Dersom identifisering av metabolitter ikke kan foretas med doseringer på 10 mg/kg fôr (tørrstoff), kan det 

brukes høyere doser. 

 Dersom det ikke foretas fôringsundersøkelser, skal konsentrasjonen ved likevekt i egg påvises i 

stoffskifteundersøkelsen, idet det tas hensyn til at konsentrasjoner ved likevekt vanligvis oppnås innen 14 

dager etter at doseringen for verpende fjørfe begynner. 

6.2.3. Drøvtyggere i laktasjon 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges stoffskifteundersøkelser for drøvtyggere i laktasjon dersom plantevernmiddelet skal 

brukes i vekster hvis deler eller produkter, også etter bearbeiding, brukes i fôr til drøvtyggere, og dersom 

inntaket er ventet å overstige 0,004 mg/kg kroppsvekt per dag. 

 Forsøk svi lkår  

 Undersøkelsene skal om mulig foretas på geiter i laktasjon, alternativt på kyr i laktasjon. 

 Doseringen skal tilsvare minst den sannsynlige høyeste daglige eksponeringen som følger av all tilsiktet 

bruk. 

 Dersom identifisering av de viktigste metabolittene ikke kan foretas med doseringer på 10 mg/kg fôr 

(tørrstoff), kan det brukes høyere doser. 

 Dersom det ikke foretas fôringsundersøkelser, skal konsentrasjonen ved likevekt i melk påvises i 

stoffskifteundersøkelsen, idet det tas hensyn til at konsentrasjoner ved likevekt vanligvis oppnås fem til sju 

dager etter at doseringen for drøvtyggere i laktasjon begynner. 

6.2.4. Svin 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges stoffskifteundersøkelser for svin dersom plantevernmiddelet brukes i vekster hvis deler 

eller produkter, også etter bearbeiding, brukes i fôr til svin, og dersom det viser seg at stoffskifteveiene hos 

rotter skiller seg vesentlig fra stoffskifteveiene hos drøvtyggere og inntaket er ventet å overstige 

0,004 mg/kg kroppsvekt per dag. 

 Forsøk svi lkår  

 Undersøkelser skal foretas på svin. 

 Doseringen skal tilsvare minst den sannsynlige høyeste daglige eksponeringen som følger av all tilsiktet 

bruk. 

 Dersom identifisering av metabolitter ikke kan foretas med doseringer på 10 mg/kg fôr (tørrstoff), kan det 

brukes høyere doser. 

 Undersøkelsens varighet skal være den samme som for drøvtyggere i laktasjon.  

  

(1) mg/kg kroppsvekt per dag = mg aktivt stoff / kg kroppsvekt til vedkommende art /dag. 
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6.2.5. Fisk 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det kan kreves stoffskifteundersøkelser for fisk dersom plantevernmiddelet brukes i vekster hvis deler eller 

produkter, også etter bearbeiding, brukes i fôr til fisk, og der det kan forekomme restmengder i fôr som 

følge av tilsiktet anvendelse. 

 Resultatene av undersøkelsene fastsatt i nr. 8.2.2.3 kan brukes dersom det kan dokumenteres på 

vitenskapelig grunnlag at resultatene av de nevnte undersøkelsene kan antas å være likeverdige. Det skal 

legges særlig vekt på de ulike inntaksveiene. 

6.3. Undersøkelser av forekomsten av restmengder i planter 

 Målene for undersøkelser av forekomsten av restmengder i planter er: 

— å mengdebestemme den høyeste sannsynlige restmengden av alle bestanddelene i de ulike 

definisjonene av restmengder i behandlede vekster, ved innhøsting eller når planteproduktene forlater 

lageret, i samsvar med foreslått god landbrukspraksis, og 

— å bestemme nedbrytingshastigheten til restmengder av plantevernmidler i planter, dersom det er 

relevant. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Disse undersøkelsene skal alltid foretas dersom plantevernmiddelet skal anvendes på planter eller 

planteprodukter som brukes som næringsmidler eller fôr, eller dersom restmengder i jord eller andre 

dyrkingsmedier kan bli tatt opp av slike planter, med mindre hensiktsmessige opplysninger kan 

ekstrapoleres fra andre vekster. 

 Ved planleggingen av forsøk med restmengder skal det tas hensyn til at opplysninger om restmengder i 

modne eller umodne vekster kan være relevante når det gjelder risikovurderingen på andre områder, som 

økotoksikologi og sikkerhet for arbeidstakere. 

 Forsøk svi lkår  

 Kontrollerte forsøk med restmengder skal tilsvare foreslått kritisk GAP. Forsøksvilkårene (som høyeste 

antall foreslåtte anvendelser, korteste intervaller mellom anvendelser, høyeste dosering og konsentrasjon og 

mest kritiske sikkerhetsperioder(1) med hensyn til eksponering) skal defineres for å identifisere de høyeste 

restmengder som sannsynligvis kan oppstå, og skal være representative for de realistiske forholdene ved 

kritisk GAP der det aktive stoffet vil bli brukt. 

 Ved fastsettelse av et kontrollert program for forsøk med restmengder skal faktorer som de viktigste 

dyrkingsområdene og de ulike forhold som sannsynligvis vil gjøre seg gjeldende i vedkommende områder, 

vurderes. 

 Det skal tas hensyn til ulikheter i produksjonsmetoder innenfor landbruket (for eksempel bruk utendørs eller 

innendørs), vekstsesonger og type utforming. 

 Ved vurdering av restmengdenes atferd og fastsettelse av grenseverdier for restmengder (MRL) i samsvar 

med forordning (EF) nr. 396/2005, skal Unionen deles inn i to soner, en nordeuropeisk sone og en 

søreuropeisk sone. Ved bruk i veksthus, som behandling etter innhøsting og behandling av tomme lagerrom, 

får én restmengdesone anvendelse. 

 Det er vanskelig å bestemme hvor mange forsøk som er nødvendige før resultatene er vurdert. Under 

forutsetning av at alle andre variabler som har en virkning på restmengdenivåene er sammenlignbare, skal 

minste antall forsøk variere innen hver restmengdesone fra minst fire forsøk for vekster av mindre 

betydning til minst åtte forsøk for vekster av stor betydning. 

 Dersom GAP er den samme i begge restmengdesoner er det imidlertid tilstrekkelig med seks forsøk for 

vekster av mindre betydning, jevnt fordelt på de representative dyrkingsområdene. 

 Antall undersøkelser som skal foretas, kan reduseres dersom restmengdeforsøk viser at nivået av 

restmengder i planter eller planteprodukter er lavere enn grensen for mengdebestemmelse (LOQ). Antall 

forsøk skal ikke være lavere enn tre per sone for vekster av mindre betydning og fire per sone for vekster av 

stor betydning.  

  

(1) Med sikkerhetsperioder i dette avsnitt menes perioder før innhøsting, tilbakeholdings- eller lagringsperioder når det gjelder 

behandling etter innhøsting. 
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 Dersom det forutses en «nullsituasjon» for restmengder etter representative stoffskifteundersøkelser av 

vekster, skal det foretas tre forsøk for produkter som utgjør en viktig del av kosten. Det kreves ingen forsøk 

for produkter som utgjør en ubetydelig del av kosten. En «nullsituasjon» for restmengder skal forventes 

dersom det ikke forekommer påviste restmengder i undersøkelser med høyere dosering enn tilsiktet. 

 Under forutsetning av at forholdene er sammenlignbare, og at forsøkene er bredt fordelt over ulike soner, 

skal det være tilstrekkelig å foreta forsøk i én vekstsesong. 

 Deler av forsøkene kan erstattes av forsøk som er foretatt utenfor Unionen, forutsatt at de tilsvarer kritisk 

GAP, og at produksjonsforholdene (som dyrkingsmetoder og klimatiske forhold) er sammenlignbare. 

 Det skal foretas forsøk som viser restmengdens atferd ved behandling etter innhøsting på ulike steder og 

med ulike kultivarer. Det skal foretas en forsøksserie for hver anvendelsesmetode og hvert lagringsforhold, 

med mindre det verst tenkelige tilfelle med hensyn til restmengder kan fastsettes klart. 

 Dersom et plantevernmiddel har en anvendelse utendørs og innendørs der god landbrukspraksis er den 

samme, skal det framlegges et fullstendig sett av data for begge situasjonene, med mindre det allerede er 

godkjent at en av anvendelsene utgjør kritisk GAP. 

 Det skal kontrolleres fra tilfelle til tilfelle, idet det tas hensyn til plantemorfologien og anvendelsesforhold, 

om det er mulig å ekstrapolere fra veksten som er brukt til stoffskifteundersøkelsen til andre vekster som 

tilhører samme vekstgruppe. 

 Dersom en betydelig del av det spiselige produktet allerede finnes ved tidspunktet for anvendelsen, skal 

halvparten av de kontrollerte restmengdeforsøkene som rapporteres, omfatte opplysninger som viser 

hvordan tidsfaktoren påvirker forekomsten av restmengder (undersøkelse av nedbryting av restmengder), 

med mindre den spiselige delen ikke eksponeres ved anvendelse av plantevernmiddelet under de foreslåtte 

bruksvilkårene. For vekster som høstes etter blomstring (som frukt eller fruktbærende grønnsaker), er en 

betydelig del av den spiselige veksten til stede fra full blomstring og framover (BBCH 65). For de fleste 

vekster der bladdeler høstes (for eksempel salat), er dette vilkåret oppfylt dersom seks ekte blader, bladpar 

eller bladkranser har foldet seg ut (BBCH 16). 

 Når det gjelder et aktivt stoff for hvilket akutt referansedose er utledet, kan fordelingen av restmengder 

mellom de enkelte enheter undersøkes ved variabilitetsundersøkelser. Dersom et tilstrekkelig antall 

resultater er tilgjengelige, kan variabilitetsfaktorens standardverdi erstattes med en bestemt faktor avledet av 

disse undersøkelsene. 

6.4. Fôringsundersøkelser 

 Målet med fôringsundersøkelser er å bestemme restmengdene i produkter av animalsk opprinnelse som 

stammer fra restmengder i fôr. 

 Resultatene av en fôringsundersøkelse foretatt på verpehøner skal ekstrapoleres til alt fjørfe som er bestemt 

til næringsmiddelproduksjon. Resultatene av en fôringsundersøkelse på kyr i laktasjon, og om nødvendig på 

svin, skal ekstrapoleres til alle pattedyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

 Det skal framlegges fôringsundersøkelser dersom stoffskifteundersøkelser antyder at restmengder kan 

forekomme i nivåer over 0,01 mg/kg i spiselig animalsk vev, melk, egg eller fisk, idet det tas hensyn til 

restmengdenivåer i potensielle fôrvarer som er framkommet ved 1 x dosering, beregnet på grunnlag av 

tørrstoff. 

 Det skal ikke være nødvendig med fôringsundersøkelser dersom inntaket er under 0,004 mg/kg kroppsvekt 

per dag, unntatt i tilfeller der restmengden, det vil si det aktive stoffet og stoffets metabolitter eller 

nedbrytingsprodukter som definert i restmengdedefinisjonen med henblikk på risikovurdering, har en 

tendens til akkumulering. 

6.4.1. Fjørfe 

 Fôringsundersøkelser på fjørfe skal foretas på verpehøner. For hver valgte type behandling bør minst ni 

kyllinger behandles. 

 Vanligvis skal fôret gis i tre doser (første dose = forventet restmengdeverdi). Dyrene skal gis doser i minst 

28 dager, eller til det for egg er oppnådd konsentrasjon ved likevekt.  
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6.4.2. Drøvtyggere 

 Fôringsundersøkelser på drøvtyggere skal foretas på kyr i laktasjon. For hver valgte type behandling bør 

minst tre melkekyr behandles. 

 Vanligvis skal fôret gis i tre doser (første dose = forventet restmengdeverdi). Dyrene skal gis doser i minst 

28 dager, eller til det for melk er oppnådd konsentrasjon ved likevekt. 

6.4.3. Svin 

 Dersom resultatene av stoffskifteundersøkelsene tyder på at stoffskifteveiene hos svin skiller seg vesentlig 

fra drøvtyggere, kan det foretas en fôringsundersøkelse på svin. For hver valgte type behandling bør minst 

tre svin behandles. 

 Vanligvis skal fôret gis i tre doser (første dose = forventet restmengdeverdi). Dyrene skal gis doser minst 

like lenge som drøvtyggere. 

6.4.4. Fisk 

 En fôringsundersøkelse på fisk kan være nødvendig dersom det er rimelig å forvente restmengder over 

0,01 mg/kg i spiselig vev, på grunnlag av resultatene av stoffskifteundersøkelsen på fisk og anslåtte høyeste 

restmengder som kan forekomme i fiskefôr. Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot lipofile stoffer som 

har en naturlig tendens til akkumulering. 

6.5. Virkninger av bearbeiding 

6.5.1. Restmengdens art 

 Målet med undersøkelsen av restmengdens art er å fastsette om nedbrytings- eller reaksjonsprodukter 

oppstår av restmengder i den ubearbeidede landbruksråvaren ved bearbeiding, noe som kan kreve en egen 

risikovurdering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Undersøkelser av restmengdenes art ved bearbeiding skal framlegges dersom det kan forekomme mer enn 

0,01 mg/kg restmengder i produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse (på grunnlag av 

restmengdedefinisjonen for risikovurdering for den ubearbeidede råvaren). Det skal imidlertid ikke kreves 

undersøkelser dersom: 

— stoffets vannløselighet er < 0,01 mg/l, 

— det foretas bare enkle fysiske operasjoner som ikke innebærer en endring av varens temperatur, som 

vasking, børsting eller pressing, eller 

— fordelingen av restmengder mellom pulp og uspiselig skall er den eneste virkningen av bearbeiding. 

 Fo rsøksv i l kår  

 Avhengig av forventet verdi og de kjemiske egenskapene til restmengden i produktet av vegetabilsk eller 

animalsk opprinnelse, skal en rekke representative hydrolysesituasjoner som simulerer de relevante 

bearbeidingsoperasjonene undersøkes, dersom det er hensiktsmessig. Det skal tas hensyn til virkninger av 

andre prosesser enn hydrolyse og potensialet for at det dannes toksikologisk betydelige nedbrytings-

produkter. 

 Undersøkelsene skal foretas med en eller flere radioaktivt merkede former av vedkommende stoff. 

6.5.2. Fordeling av restmengden på uspiselig skall og pulp 

 Målene for undersøkelser av fordeling av restmengden på uspiselig skall og pulp er: 

— å bestemme mengdefordelingen av restmengder på uspiselig skall og pulp, 

— å anslå skrellingsfaktorene og 

— å gjøre det mulig med et mer realistisk anslag over inntaket av restmengder gjennom kosten. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Disse undersøkelsene skal framlegges for planteprodukter med skall som enten er uspiselig (som meloner 

og bananer), eller som svært sjelden spises i sin helhet av forbrukerne (som sitrusfrukter).  
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 Forsøk svi lkår  

 Disse undersøkelsene skal foretas som en del av kontrollerte restmengdeforsøk, der antallet resultater som 

skal rapporteres, er avhengig av antallet restmengdeforsøk som gjennomføres. Særlig oppmerksomhet skal 

rettes mot mulig kontaminering av pulp. Det skal treffes forebyggende tiltak for å fastsette en realistisk 

høyeste restmengdeverdi. 

6.5.3. Forekomsten av restmengder i bearbeidede varer 

 Hovedmålene for undersøkelser av omfanget av restmengder i bearbeidede produkter er: 

— å bestemme mengdefordelingen av restmengder i ulike bearbeidede produkter som brukes som 

næringsmidler eller fôr, 

— å foreta en vurdering av bearbeidingsfaktorer og 

— å gjøre det mulig med et mer realistisk anslag over inntaket av restmengder gjennom kosten. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal tas hensyn til følgende punkter når det skal bestemmes om det er nødvendig å foreta 

bearbeidingsundersøkelser: 

a)  belastningen som det bearbeidede produktet utgjør på kostholdet hos mennesker (f.eks. epler) eller hos 

dyr (f.eks. pressrester av epler), 

b)  nivået av restmengder i planten eller planteproduktet som skal bearbeides (vanligvis ≥ 0,1 mg/kg), 

c)  det aktive stoffets fysiske og kjemiske egenskaper og stoffets relevante metabolitter (f.eks. 

fettløselighet ved bearbeiding av oljeholdige frø) og 

d)  sannsynligheten for at nedbrytingsprodukter av toksikologisk betydning kan dannes etter bearbeiding 

av planten eller planteproduktet. 

 Dersom restmengdeverdien er lavere enn 0,1 mg/kg, skal bearbeidingsundersøkelser foretas dersom det 

aktuelle produktets bidrag til teoretisk maksimalt daglig inntak (TMDI) er ≥ 10 % av ADI, eller dersom 

anslått daglig inntak er ≥ 10 % av ARfD for kostholdet til enhver europeisk forbrukergruppe. 

 Det er ikke nødvendig med bearbeidingsundersøkelser dersom planter eller planteprodukter brukes 

utelukkende i rå form (ubearbeidet form) for næringsmiddel- eller fôrformål. 

 I enkelte tilfeller er en enkel beregning tilstrekkelig for å fastsette bearbeidingsfaktoren, f.eks. ved 

konsentrasjon som følge av dehydrering eller fortynningsfaktorer, så lenge det ikke er forventet at prosessen 

som vurderes, vil påvirke restmengdenes art. 

 In du st r i e l l  b earb eid in g  

 Dersom egenskapene til det aktive stoffet, urenheten eller metabolitten tyder på at det/den kan konsentreres 

i en bestemt bearbeidet fraksjon, er det nødvendig med en bearbeidingsundersøkelse også i tilfeller der 

restmengden i planten eller planteproduktet som skal bearbeides, er under 0,1 mg/kg. I slike tilfeller skal det 

benyttes opptil fem ganger høyere anvendelsesdoser eller forkortet PHI, der det er nødvendig for å oppnå en 

restmengde som lar seg mengdebestemme i planten eller planteproduktet som skal bearbeides. Det er ikke 

nødvendig med en bearbeidingsundersøkelse dersom høyere anvendelsesdoser (opptil fem ganger høyere) 

ikke gir en restmengde som lar seg mengdebestemme i planten eller planteproduktet som skal bearbeides. 

Det skal tas hensyn til giftighet for planter når behandlinger med høyere doser vurderes. 

 Bea rb eid ing  i  husholdnin ger  

 Dersom det etter kontrollerte feltforsøk som er foretatt med høyeste dose angitt på emballasjen og korteste 

intervall før innhøsting ikke påvises restmengder med en konsentrasjon på 0,1 mg/kg eller høyere i den 

ubearbeidede landbruksråvaren ved anbefalt GAP, er bearbeidingsundersøkelser ikke påkrevd for 

bearbeidingsprosesser i husholdninger eller industrielle bearbeidingsprosesser av mindre betydning. 

 Forsøk svi lkår  

 Bearbeidingsundersøkelser skal representere tilberedning i husholdninger (for eksempel koking av 

grønnsaker) eller kommersielle industrielle prosesser (for eksempel produksjon av eplejuice). Bearbeidings-

undersøkelser skal foretas på minst én representativ vekst i en vekstgruppe der det er planlagt bruk. Valg av 

vekst og prosess skal begrunnes og forklares.  
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 Teknikken som brukes i bearbeidingsundersøkelsene skal i størst mulig grad tilsvare de faktiske forhold 

som vanligvis brukes. For hver vekst som skal undersøkes, skal det foretas to undersøkelser per prosess for 

å bestemme konsentrasjons- og fortynningsfaktorer i bearbeidede produkter. Dersom det brukes mer enn én 

bearbeidingsmetode, skal den metoden som forventes å gi den største mengde restmengder i det 

bearbeidede produktet for konsum, velges. Resultatene skal ekstrapoleres til alle vekster innen en 

vekstgruppe som gjennomgår samme prosess. 

 Dersom resultatene (bearbeidingsfaktoren) i de to undersøkelsene varierer med mer enn 50 % for de 

viktigste bearbeidede produktene, skal ytterligere undersøkelser framlegges for å utlede en konstant 

bearbeidingsfaktor. 

 Når det benyttes bearbeidingsfaktorer utledet ved ekstrapolering, skal det foretas tilleggsundersøkelser 

dersom et anslag over inntaket gjennom kosten overskrider akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt 

referansedose (ARfD). Nevnte undersøkelser skal foretas for de viktigste prosessene og for de produktene 

som bidrar mest til overskridelse av ADI/ARfD. 

6.6. Restmengder i rotasjonsvekster 

 Det skal foretas undersøkelser av restmengder i rotasjonsvekster for å fastsette arten og omfanget av 

potensiell akkumulering av restmengder i rotasjonsvekster som et resultat av opptak fra jord og omfanget av 

restmengder i rotasjonsvekster under realistiske feltforhold. 

 Det er ikke påkrevd med undersøkelser på rotasjonsvekster for bruk av plantevernmidler i permanente 

vekster (som vekstgruppen sitrusfrukter og kjernefrukter), semipermanente vekster (som asparges og 

ananas) eller i sopp, dersom rotasjon på samme dyrkingsmedium ikke er en del av vanlig landbrukspraksis. 

6.6.1. Stoffskifte i rotasjonsvekster 

 Målene for stoffskifteundersøkelser på rotasjonsvekster er: 

a)  å gi et anslag over de samlede endelige restmengdene i den relevante delen av vekster ved innhøsting 

av rotasjonsvekster etter at den foregående veksten er behandlet på foreslått måte, 

b)  å identifisere hovedbestanddelene i samlet endelig restmengde, 

c)  å angi fordelingen av restmengder mellom relevante deler av vekstene, 

d)  å mengdebestemme de viktigste bestanddelene av restmengden, 

e)  å angi hvilke tilleggsbestanddeler som skal analyseres i undersøkelser for mengdebestemmelse av 

restmengde (feltundersøkelser av vekselbruk), 

f)  å fastsette eventuelle restriksjoner for vekselbruk og 

g)  å avgjøre om det er nødvendig med feltforsøk for restmengder i rotasjonsvekster (begrensede 

feltundersøkelser). 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Det skal framlegges stoffskifteundersøkelser av rotasjonsvekster dersom den opprinnelige forbindelsen eller 

jordmetabolitter er persistente i jord, eller det forekommer betydelige konsentrasjoner av metabolitter i jord. 

 Stoffskifteundersøkelser av rotasjonsvekster er ikke nødvendige dersom det verst tenkelige tilfelle kan 

representeres på en egnet måte med andre tilgjengelige undersøkelser av behandlede vekster i samsvar med 

nr. 6.2.1, i de tilfeller plantevernmiddelet er anvendt direkte på jord (for eksempel ved anvendelse før 

planting eller spiring). 

 Forsøk svi lkår  

 Stoffskifteundersøkelser skal minst omfatte tre vekster fra tre ulike grupper vekster: rot- og knollvekster, 

bladgrønnsaker og korn. Data fra andre vekstgrupper kan være relevante for fastsettelsen av grenseverdier 

for restmengder. Disse vekstene skal plantes i jord som er behandlet med anbefalt høyeste samlede dosering 

for foregående vekster, og plantes etter passende ventetid for å imitere feilslått avling tidlig i vekstens 

vekstsyklus, vekselbruk i den samme vekstperioden eller -år og vekselbruk i neste vekstperiode eller -år.  
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6.6.2. Forekomsten av restmengder i rotasjonsvekster 

 Målene for undersøkelser av restmengder i rotasjonsvekster er: 

a)  å gjøre det mulig å vurdere forekomsten av restmengder i rotasjonsvekster, 

b)  å fastsette eventuelle restriksjoner for vekselbruk, 

c)  å framlegge opplysninger for vurdering av restmengdenes generelle betydning ved vurderingen av 

risikoen ved inntak, og 

d)  å treffe beslutning om behovet for grenseverdier for restmengder for rotasjonsvekster. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

 Dersom stoffskifteundersøkelser gir indikasjon på at det kan forekomme restmengder (> 0,01 mg/kg) av det 

aktive stoffet eller av relevante metabolitter eller nedbrytingsprodukter fra stoffskifte i enten planter eller 

jord, skal begrensede feltundersøkelser, og om nødvendig frilandsforsøk, foretas. 

 I følgende tilfeller er det ikke nødvendig med undersøkelser: 

— det skal ikke foretas stoffskifteundersøkelser av rotasjonsvekster, eller 

— stoffskifteundersøkelser av rotasjonsvekster viser at det ikke kan forventes potensielt skadelige 

forekomster av restmengder i rotasjonsvekster. 

 Forsøk svi lkår  

 En trinnvis metode skal benyttes for å oppfylle ovennevnte mål. På første trinn skal det foretas begrensede 

feltundersøkelser på to steder i viktige dyrkingsområder. Plantevernmiddelet som det søkes godkjenning 

for, eller et svært likt preparat, skal brukes. 

 Det er ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser dersom det ikke er forventet påviselige restmengder (< 

0,01 mg/kg) i rotasjonsvekster, på grunnlag av resultatet av undersøkelsen på første trinn, eller dersom det 

ikke observeres restmengder som krever risikovurdering ved stoffskifteundersøkelser. 

 I annet trinn skal det framlegges ytterligere data for å muliggjøre en hensiktsmessig vurdering av risikoen 

ved inntak og fastsettelse av grenseverdier for restmengder. Disse undersøkelsene skal dekke vanlig praksis 

for vekselbruk. De skal foretas idet det tas hensyn til kravene i nr. 6.3. Det skal foretas forsøk som i størst 

mulig grad er lik landbrukspraksis, på representative vekster fra de viktigste vekstgruppene. Det skal foretas 

minst fire forsøk per vekst per år i Unionen. Disse forsøkene skal foretas i de viktigste 

produksjonsområdene i Unionen og med den høyeste doseringen for foregående vekster. Dersom årlige 

anvendelser av persistente aktive stoffer fører til høyere konsentrasjoner ved likevekt i jord enn en enkelt 

anvendelse, skal det tas hensyn til konsentrasjonen ved likevekt. De nødvendige data fra 

restmengdeforsøkene skal fastsettes i samråd med nasjonale vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

6.7. Foreslåtte definisjoner av restmengder og grenseverdier for restmengder 

6.7.1. Foreslåtte definisjoner av restmengder 

 Det skal tas hensyn til følgende elementer ved vurderingen av hvilke bestanddeler som skal inngå i 

definisjonen av restmengde: 

— bestanddelenes toksikologiske betydning, 

— de mengder som antas å forekomme og 

— analysemetodene som foreslås med henblikk på kontroll og overvåking etter godkjenning. 

 Det kan være behov for to ulike definisjoner av restmengder: én for håndhevingsformål, på grunnlag av 

markørmodellen, og én for risikovurderingsformål, idet det tas hensyn til bestanddeler som er av 

toksikologisk betydning. 

 Analysearbeidet i restmengdeforsøkene og fôringsundersøkelser skal dekke alle bestanddeler som inngår i 

restmengdedefinisjonen for risikovurdering.  
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6.7.2. Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og begrunnelse for at de foreslåtte verdiene anses 

akseptable 

 Det skal fastsettes en grenseverdi for restmengder for alle produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse 

som omfattes av forordning (EF) nr. 396/2005. For alle andre tilfeller av produkter av vegetabilsk eller 

animalsk opprinnelse som brukes som næringsmiddel eller fôr, og for tobakksvarer og medisinske urter, 

skal det fastsettes en veiledende grenseverdi, det vil si en grenseverdi utledet av de samme prinsipper som 

er brukt for å fastsette grenseverdien for restmengder. 

 Det skal angis bearbeidingsfaktorer for bearbeidede produkter, med mindre bearbeidingsundersøkelser ikke 

er påkrevd. 

 Videre skal det ut fra kontrollerte restmengdeforsøk fastsettes middelverdier for restmengder (STMR) og 

høyeste restmengdeverdier (HR), og dersom bearbeidingsfaktorer foreslås, skal STMR-P- og HR-P-verdier 

fastsettes. 

 I unntakstilfeller, når vilkårene fastsatt i artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 er oppfylt, kan 

grenseverdier for restmengder foreslås på bakgrunn av overvåkingsdata. I slike tilfeller skal forslaget 

omfatte 95-prosentilen av datapopulasjonen ved et konfidensnivå på 95 %. 

6.7.3. Foreslåtte grenseverdier for restmengder (MRL) og begrunnelse for at de foreslåtte verdiene anses 

akseptable for importerte produkter (importtoleranse) 

 Nr. 6.7.2 får anvendelse på grenseverdier for restmengder foreslått for importerte produkter (import-

toleranse) 

6.8. Foreslåtte sikkerhetsperioder 

 Sikkerhetsperioder (det vil si perioder før innhøsting for planlagt bruk eller tilbakeholdingsperioder eller 

lagringsperioder når det gjelder bruk etter innhøsting) skal fastsettes idet det tas hensyn til skadegjøreren 

som skal bekjempes, og resultatene av data fra restmengdeforsøkene. Disse periodene skal være på minst én 

dag. 

6.9. Anslag over potensiell og faktisk eksponering gjennom kosten og andre kilder 

 Ved vurdering av eksponeringen er det viktig å være klar over at det ved risikovurderingen må tas hensyn til 

restmengdedefinisjonen fastsatt for risikovurdering. 

 Dersom det er relevant, skal det tas hensyn til mulig forekomst av restmengder av pesticider fra andre kilder 

enn eksisterende bruk av aktive stoffer i plantevernmidler (for eksempel bruk av aktive stoffer som gir 

vanlige metabolitter og bruk som biocid eller veterinærpreparat), og samlet eksponering for dem. I tillegg 

skal samlet eksponering for mer enn ett aktivt stoff tas i betraktning dersom det er relevant. 

6.10. Andre undersøkelser 

6.10.1. Restmengdeverdier i pollen og biavlsprodukter 

 Målet med disse undersøkelsene skal være å bestemme restmengdene i pollen og biavlsprodukter for 

konsum som er en følge av honningbienes opptak av restmengder fra vekster i blomst. 

 Typen undersøkelser og vilkår for undersøkelsene skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

AVSNITT 7 

Skjebne og atferd i miljøet 

7.1. Skjebne og atferd i jord 

Alle relevante opplysninger om typen av og egenskapene til jord brukt i undersøkelsene, herunder pH, 

organisk karboninnhold, fordeling av partikkelstørrelse og vannbindingsevne, skal rapporteres. 

Den mikrobielle biomasse i jordprøver som er brukt i laboratorieundersøkelser av nedbryting skal 

bestemmes umiddelbart før undersøkelsens begynnelse og avslutning. 

Jordtypene som brukes ved undersøkelser av nedbryting, adsorpsjon og desorpsjon eller mobilitet, skal være 

representative for landbruksjorden som typisk for de regioner i Unionen der bruk forekommer eller er 

forventet. 

Jordtypene skal oppfylle følgende vilkår:  
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— de skal dekke et spekter av innhold av organisk karbon, partikkelstørrelsesfordeling og pH-verdier 

(helst CaC12) og 

— de skal omfatte omtrent følgende pH-spekter (helst CaC12) dersom det på bakgrunn av andre 

opplysninger kan forventes at nedbryting eller mobilitet er pH-avhengig, f. eks. løselighet og 

hydrolysegrad (se nr. 2.7 og 2.8): 5-6, 6-7 og 7-8. 

Jordprøvene som brukes, skal om mulig være ferske. Dersom det må brukes lagrede jordprøver, skal 

lagringen ha vart en begrenset periode (høyst tre måneder) under bestemte og rapporterte forhold som er 

hensiktsmessige for å opprettholde jordas mikrobielle levedyktighet. Jordprøver som lagres for lengre 

perioder, kan bare brukes til adsorpsjon-/desorpsjonsundersøkelser. 

Jord som har ekstreme egenskaper med hensyn til parametrer som partikkelstørrelsesfordeling, innhold av 

organisk karbon og pH, skal ikke brukes. 

Feltundersøkelser skal foretas på et utvalg jordprøver under forhold som er så like vanlig landbrukspraksis 

som mulig, og under klimatiske forhold som er representative for områdene der anvendelse forekommer. 

Dersom det foretas feltundersøkelser, skal det rapporteres om værforholdene. 

7.1.1. Nedbrytingsvei i jord 

De data og opplysninger som er framlagt, skal sammen med andre relevante data og opplysninger være 

tilstrekkelig til å: 

a)  identifisere, dersom det er mulig, den relative betydningen av de prosessene som foregår (balansen 

mellom kjemisk og biologisk nedbryting), 

b)  identifisere forekomsten av enkeltbestanddeler som på et eller annet tidspunkt utgjør mer enn 10 % av 

tilsatt mengde aktivt stoff, herunder, dersom det er mulig, ikke-ekstraherbare restmengder, 

c)  identifisere, dersom det er mulig, enkeltbestanddelene som ved minst to påfølgende målinger utgjør 

mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

d)  identifisere, dersom det er mulig, enkeltbestanddelene (> 5 %) som ved avslutningen av undersøkelsen 

ennå ikke har nådd høyeste konsentrasjon, 

e)  identifisere eller karakterisere, dersom det er mulig, forekomsten av andre enkeltbestanddeler, 

f)  fastsette det relative forholdet mellom de bestanddelene som forekommer (massebalanse), og 

g)  gjøre det mulig å bestemme den potensielt skadelige restmengden i jord som arter utenfor målgruppen 

er eller kan bli eksponert for. 

Med ikke-ekstraherbare restmengder menes i dette avsnitt kjemiske stoffer som stammer fra aktive stoffer 

som inngår i plantevernmidler brukt i samsvar med god landbrukspraksis, og som ikke kan ekstraheres med 

metoder som ikke i betydelig grad endrer nevnte restmengders kjemiske egenskaper eller jordmatrisens 

egenskaper. Disse ikke-ekstraherbare restmengdene anses ikke å omfatte fragmenter som er oppstått 

gjennom stoffskifteveier som fører til naturlige stoffer. 

7.1.1.1. Aerob  n edb ryt in g  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Veien eller veiene for aerob nedbryting skal rapporteres, med mindre arten plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet og deres bruksmåte, som innendørs bruk på lagrede produkter eller 

sårbehandling av trær utført med pensel, utelukker kontaminering av jord. 

 Fo rsøksv i l kår  

Det skal rapporteres om undersøkelser av nedbrytingsveien eller -veiene for minst én jordprøve. 

Oksygennivåer skal opprettholdes på nivåer som ikke begrenser mikroorganismenes aerobe stoffskifte. 

Dersom det er grunn til å tro at nedbrytingsveien avhenger av en eller flere av jordas egenskaper, som pH 

eller leirinnhold, skal nedbrytingsveien rapporteres for ytterligere minst én jordprøve der de nevnte 

egenskapene er annerledes. 

De oppnådde resultatene skal presenteres i form av skjematiske tegninger som viser de aktuelle veiene, og i 

form av oversikter som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale som funksjon av tiden mellom: 

a)  aktivt stoff, 

b)  CO2,  
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c)  andre flyktige forbindelser enn CO2, 

d)  individuelle identifiserte omdanningsprodukter i henhold til nr. 7.1.1, 

e)  ekstraherbare stoffer som ikke er identifisert og 

f)  ikke-ekstraherbare restmengder i jord. 

Undersøkelsen av nedbrytingsveier skal omfatte alle mulige skritt for å beskrive og mengdebestemme ikke-

ekstraherbare restmengder som er dannet etter 100 dager når de overskrider 70 % av anvendt dose av det 

aktive stoffet. Valg av teknikker og metoder skal gjøres fra tilfelle til tilfelle. Dersom de aktuelle 

bestanddelene ikke er identifisert, skal dette begrunnes. 

Undersøkelsens varighet skal være minst 120 dager, med mindre verdiene for de ikke-ekstraherbare 

restmengdene og CO2 etter en kortere periode er slik at de på en pålitelig måte kan ekstrapoleres til 100 

dager. Dersom det er nødvendig for å fastsette nedbrytingsveien til det aktive stoffet samt stoffets 

metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter, skal undersøkelsen ha lengre varighet. 

7.1.1.2. An aerob  n edb ryt in g  

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

En undersøkelse av anaerob nedbryting skal framlegges med mindre søkeren kan vise at det ved tilsiktet 

bruk er usannsynlig at plantevernmiddelet som inneholder det aktive stoffet, vil bli eksponert for anaerobe 

forhold. 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøksvilkårene skal være som angitt i nr. 7.1.1.1, unntatt for oksygennivåer, som skal holdes så lave som 

mulig for å sikre mikroorganismers anaerobe stoffskifte. 

7.1.1.3. Fo to lyse  i  j o rd  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det skal framlegges en undersøkelse av fotolyse i jord med mindre søkeren kan vise at det er usannsynlig at 

det aktive stoffet vil avsettes på jordoverflaten, eller at det ikke er forventet at fotolyse vil bidra betydelig til 

nedbryting av det aktive stoffet i jord, for eksempel på grunn av at det aktive stoffet har lav lysabsorbsjon. 

7.1.2. Nedbrytingshastighet i jord 

7.1.2.1. Lab ora tor i eund ersøk elser  

Laboratorieundersøkelser av nedbryting i jord skal gi de best mulige anslag over tiden det tar for nedbryting 

av 50 % og 90 % (DegT50lab og DegT90lab) av det aktive stoffet, stoffets metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter under laboratorieforhold. 

7.1.2.1.1. Aerob  nedbryt ing  av  de t  ak t ive  s to f fe t  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Nedbrytingshastigheten i jord skal rapporteres, med mindre type arten av og bruksmåten til de 

plantevernmidlene som inneholder det aktive stoffet, som innendørs bruk på lagrede produkter eller 

sårbehandling av trær utført med pensel, utelukker kontaminering av jord. 

 Forsøksvilkår 

Det skal rapporteres om undersøkelser av det aktive stoffets aerobe nedbrytingshastighet i tre jordprøver i 

tillegg til den som kreves i nr. 7.1.1.1. Pålitelige DegT50- og DegT90-verdier skal foreligge for minst fire 

ulike jordprøver. 

Undersøkelsens varighet skal være minst 120 dager. Dersom det er nødvendig for å bestemme fraksjonene 

av stoffskifteprodukter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter over tid, skal undersøkelsen ha lengre varighet. 

Dersom mer enn 90 % av det aktive stoffet er brutt ned før perioden på 120 dager er over, kan forsøket ha 

kortere varighet. 

For å vurdere temperaturens virkning på nedbrytingen skal det foretas en beregning med en passende  

Q10-faktor eller et tilstrekkelig antall tilleggsundersøkelser ved en serie temperaturer.  
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7.1.2.1.2. Aerob  nedbryt ing  av  metabol i t te r  og  nedbryt ings -  og  reaksjonsprodukte r  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Det skal framlegges verdier for aerob nedbryting (DegT50- og DegT90) for minst tre jordprøver for 

metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter som forekommer i jord, dersom ett av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  de utgjør på et eller annet tidspunkt under undersøkelsene mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

b)  de utgjør ved minst to påfølgende målinger mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

c)  den høyeste konsentrasjonen er ennå ikke dannet ved avslutningen av undersøkelsen, men utgjør minst 

5 % av det aktive stoffet ved den endelige målingen, 

d)  alle metabolitter funnet ved lysimeterundersøkelser har årlige gjennomsnittskonsentrasjoner som 

overstiger 0.1 μg/l i sigevannet. 

Det er ikke nødvendig med undersøkelser dersom tre DegT50- og 90-verdier kan fastsettes på en pålitelig 

måte ut fra resultatene av nedbrytingsundersøkelsene der det aktive stoffet er anvendt som forsøksstoff. 

 Forsøksvilkår 

Forsøksvilkårene skal være som angitt i nr. 7.1.2.1.1, bortsett fra at forsøksstoffet som anvendes, er 

metabolitten, nedbrytings- eller reaksjonsproduktet. Det skal framlegges undersøkelser av metabolitter, 

nedbrytings- eller reaksjonsprodukter dersom de er nødvendige for å oppnå pålitelige DegT50- og 90-

verdier for minst tre ulike jordprøver. 

7.1.2.1.3. Anaerob  nedbryt ing  av  de t  akt ive  s to f fe t  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom en undersøkelse av anaerob nedbryting skal foretas i samsvar med nr. 7.1.1.2, skal det rapporteres 

om det aktive stoffets anaerobe nedbrytingshastighet. 

 Forsøksvilkår 

Anaerobe DegT50- og 90-verdier er påkrevd for forsøksvilkårene beskrevet i nr. 7.1.1.2. 

7.1.2.1.4. Anaerob  nedbryt ing  av  metabol i t ter  og  nedbryt ings -  og  reaksjonsprodukter  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Det skal framlegges undersøkelser av anaerob nedbryting for metabolitter, nedbrytings- og reaksjons-

produkter som forekommer i jord, dersom de oppfyller ett av følgende vilkår: 

a)  de utgjør på et eller annet tidspunkt under undersøkelsene mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

b)  de utgjør ved minst to påfølgende målinger mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, dersom dette er 

gjennomførbart, 

c)  den høyeste konsentrasjonen er ennå ikke dannet ved avslutningen av undersøkelsen, men utgjør minst 

5 % av det aktive stoffet ved den endelige målingen, dersom dette er gjennomførbart. 

Søkeren kan fravike et slikt krav ved å vise at DegT50-verdier for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter kan fastsettes på en pålitelig måte ut fra resultatene av undersøkelsene av anaerob 

nedbryting av det aktive stoffet. 

 Forsøksvilkår 

Det skal framlegges undersøkelser av metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter for én jordtype 

unde1r forsøksvilkårene beskrevet i nr. 7.1.1.2. 

7.1.2.2. Fe l t undersøk elser  

7.1.2.2.1. Undersøkel ser  av  forsv inning  i  jord  

Undersøkelsene av forsvinning i jord skal gi anslag over tiden som er nødvendig for at 50 % og 90 % 

(DisT50felt og DisT90felt) er forsvunnet, og dersom det er mulig, over tiden som er nødvendig for at 50 % og 

90 % (DegT50felt og DegT90felt) av det aktive stoffet er brutt ned under feltforhold. Dersom det er relevant, 

skal opplysninger om metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter framlegges.  
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Forhold der det kreves undersøkelser 

Slike undersøkelser skal foretas for det aktive stoffet og stoffets metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  DegT50lab for det aktive stoffet, DegT50lab eller DisT50lab for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i en eller flere jordprøver, bestemt ved 20 °C og ved et vanninnhold i jorda knyttet 

til en pF på 2 (undertrykk), overstiger 60 dager, 

b)  DegT90lab for det aktive stoffet, DegT90lab eller DisT90lab for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i en eller flere jordprøver, bestemt ved 20 °C og ved et vanninnhold i jorda knyttet 

til en pF på 2 (undertrykk), overstiger 200 dager. 

Dersom plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, er beregnet på bruk under kalde klimatiske 

forhold, skal imidlertid undersøkelsene foretas dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  DegT50lab for det aktive stoffet, DegT50lab eller DisT50lab for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter bestemt ved 10 °C og ved et vanninnhold i jorda knyttet til en pF på 2 (undertrykk), 

overstiger 90 dager, 

b)  DegT90lab for det aktive stoffet, DegT90lab eller DisT90lab for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter i en eller flere jordprøver, bestemt ved 10 °C og ved et vanninnhold i jorda knyttet 

til en pF på 2 (undertrykk), overstiger 300 dager. 

Dersom metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter som påvises ved laboratorieundersøkelser, under 

feltundersøkelser er lavere enn laveste teknisk mulige LOQ, som ikke skal overskride et nivå som tilsvarer 

5 % (molbasis) av nominell konsentrasjon av den aktive ingrediensen som er anvendt, skal det ikke 

framlegges ytterligere opplysninger om disse bestanddelenes skjebne og atferd. I disse tilfellene skal det 

framlegges en vitenskapelig underbygd begrunnelse for eventuelle avvik mellom forekomst av metabolitter 

i laboratorium og i felt. 

 Forsøksvilkår 

Individuelle undersøkelser av et utvalg av representative jordprøver (normalt minst fire ulike typer fra ulike 

geografiske steder) skal fortsette til minst 90 % av den tilsatte mengden er oppløst i jorda eller blitt 

omdannet til stoffer som ikke er gjenstand for undersøkelsen. 

7.1.2.2.2. Undersøkel ser  av  akkumuler ing  i  jord  

Undersøkelser av akkumulering i jord skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere muligheten for 

akkumulering av restmengder av det aktive stoffet og av metabolitter og nedbrytings- og reaksjons-

produkter. Undersøkelsene av akkumulering i jord skal gi anslag over tiden som er nødvendig for at 50 % 

og 90 % (DisT50felt og DisT90felt) er forsvunnet, og skal, dersom det er mulig, gi anslag over tiden som er 

nødvendig for at 50 % og 90 % (DegT50felt og DegT90felt) av det aktive stoffet er brutt ned under 

feltforhold. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom det på grunnlag av undersøkelser av forsvinning i jord fastslås at DisT90felt overstiger ett år i en 

eller flere jordprøver, og dersom det er planlagt gjentatte anvendelser, enten i samme vekstsesong eller i 

påfølgende år, skal muligheten for akkumulering av restmengder i jord og ved hvilket nivå det oppnås 

konsentrasjon ved likevekt, undersøkes, med mindre pålitelige opplysninger kan framskaffes ved en 

modellberegning eller annen egnet vurdering. 

 Forsøksvilkår 

Det skal foretas langtids feltundersøkelser på minst to relevante jordtyper fra ulike geografiske steder, og de 

skal omfatte flere anvendelser. 

Dersom listen nevnt i nr. 6 i innledningen ikke omfatter retningslinjer, skal typen undersøkelse og vilkår for 

undersøkelsen drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

7.1.3. Adsorpsjon og desorpsjon i jord 

7.1.3.1. Ad sorp sjon  og d esorp sjon  

Den framlagte opplysningene skal, sammen med andre relevante data, være tilstrekkelige til å fastsette 

adsorpsjonskoeffisienten til det aktive stoffet og stoffets metabolitter og nedbrytings- og reaksjons-

produkter.  
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7.1.3.1.1. Ad sorpsjon  og  desorp sjon  av  de t  ak t ive  s to f fe t  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Det skal framlegges undersøkelser av det aktive stoffets adsorpsjon og desorpsjon, med mindre arten av og 

bruksmåten til de plantevernmidlene som inneholder det aktive stoffet, som innendørs bruk på lagrede 

produkter eller sårbehandling av trær utført med pensel, utelukker kontaminering av jord. 

 Forsøksvilkår 

Det skal framlegges undersøkelser av det aktive stoffet for minst fire jordprøver. 

Dersom det ikke er mulig å anvende Batch-likevektsmetoden for jord på grunn av hurtig nedbryting, skal 

andre metoder, som undersøkelser med kort likevektstid, QSPR-metoden (Quantitative Structure Property 

Relationship) eller HPLC-metoden (High-Performance Liquid Chromatography) vurderes som mulige 

alternativer. Dersom det ikke er mulig å anvende Batch-likevektsmetoden for jord på grunn av lav 

adsorpsjon, skal kolonneforsøk med utlekking (se nr. 7.1.4.1) vurderes som et alternativ. 

7.1.3.1.2. Ad sorpsjon  og  desorp sjon  av  metabol i t ter  og  nedbryt ings -  og  reaksjonsprodukter  

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Det skal framlegges undersøkelser av adsorpsjon og desorpsjon for alle metabolitter og nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter for hvilke et av følgende vilkår er oppfylt ved undersøkelser av nedbryting i jord: 

a)  de utgjør på eller annet tidspunkt under undersøkelsene mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

b)  de utgjør ved minst to påfølgende målinger mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

c)  den høyeste konsentrasjonen er ennå ikke dannnet ved avslutningen av undersøkelsen, men utgjør 

minst 5 % av det aktive stoffet ved den endelige målingen, 

d)  alle metabolitter funnet ved lysimeterundersøkelser har årlige gjennomsnittskonsentrasjoner som 

overstiger 0.1 μg/l i sigevannet. 

 Forsøksvilkår 

Undersøkelser av metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter skal framlegges for minst tre jordtyper. 

Dersom det ikke er mulig å anvende Batch-likevektsmetoden for jord på grunn av hurtig nedbryting, skal 

metoder som undersøkelser med rask oppnåelse av likevekt, QSPR-metoden eller HPLC-metoden vurderes 

som et alternativ. Dersom det ikke er mulig å anvende Batch-likevektsmetoden for jord på grunn av lav 

adsorpsjon, skal kolonneforsøk med utlekking (se nr. 7.1.4.1) vurderes som et alternativ. 

7.1.3.2. Tid savh en gig sorpsjon  

Det kan eventuelt foretas en undersøkelse på høyere nivå for å gi opplysninger om tidsavhengig sorpsjon. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Behovet for å foreta en undersøkelse av tidsavhengig sorpsjon skal drøftes med nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

Dersom listen nevnt i nr. 6 i innledningen ikke omfatter retningslinjer, skal typen undersøkelse og vilkår for 

undersøkelsen drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. Påvirkningen på nedbrytingshastigheten 

skal også tas i betraktning. Data om tidsavhengig sorpsjon skal være forenlige med modellen der verdiene 

skal brukes. 

7.1.4. Mobilitet i jord 

7.1.4.1. Kolonneforsøk  med u t lekk ing  

7.1.4.1.1. Utlekking  av  de t  ak t ive  s to f fe t  f ra  ko lonner  

Kolonneforsøk med utlekking skal gi tilstrekkelige data til å vurdere det aktive stoffets potensial for 

mobilitet og utlekking.  
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Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom det ut fra adsorpsjons- og desorpsjonsundersøkelsene i henhold til nr. 7.1.2 ikke er mulig å oppnå 

pålitelige koeffisientverdier for adsorpsjon på grunn av svak adsorpsjon (som Koc < 25 L/Kg), skal det 

foretas undersøkelser på minst fire jordtyper. 

7.1.4.1.2. Utlekking  av  metabol i t ter  og  nedbryt ings -  og  reaksjonsprodukter  f ra  ko lonner  

Forsøket skal gi tilstrekkelige data til å vurdere mobilitets- og utlekkingspotensialet til metabolitter og 

nedbrytings- og reaksjonsprodukter. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom det ut fra adsorpsjons- og desorpsjonsundersøkelsene i henhold til nr. 7.1.2 ikke er mulig å oppnå 

pålitelige koeffisientverdier for adsorpsjon på grunn av svak adsorpsjon (som Koc < 25 L/Kg), skal det 

foretas undersøkelser på minst tre jordtyper. 

7.1.4.2. Lysimeterundersøkelser  

Det skal om nødvendig foretas lysimeterundersøkelser for å framskaffe opplysninger om: 

— mobiliteten i jord, 

— potensialet for utlekking til grunnvann og 

— den potensielle fordelingen i jord. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Ved beslutningen om hvorvidt lysimeterundersøkelser skal foretas som et eksperimentelt utendørsforsøk 

som ledd i et trinnvist program for vurdering av utlekking, skal det tas hensyn til resultatene av 

nedbrytingsundersøkelser og andre mobilitetsundersøkelser og de forventede miljøkonsentrasjonene i 

grunnvann (PECGW-verdien), beregnet i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 9 i del A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 284/2013. Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med 

nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelsene skal omfatte det realistiske, verst tenkelige tilfelle og ha en varighet som er nødvendig for å 

observere potensiell utlekking, idet det tas hensyn til jordtype, klimatiske forhold, dosering og 

anvendelseshyppighet og -tidsrom. 

Sigevann fra jordkolonner skal analyseres med passende mellomrom, mens restmengder i plantemateriale 

skal bestemmes ved innhøsting. Restmengder i jordprofilen i minst fem lag skal bestemmes ved 

avslutningen av forsøksarbeidet. Mellomliggende prøvetaking skal unngås, ettersom fjerning av planter 

(bortsett fra innhøsting i samsvar med vanlig landbrukspraksis) og jord påvirker utlekkingsprosessen. 

Nedbør samt jord- og lufttemperatur skal registreres med jevne mellomrom, minst én gang i uken. 

Minstedybden for lysimetere skal være 100 cm. Jordkjernene skal være urørt. Jordtemperaturene skal 

tilsvare dem som forekommer i felten. Om nødvendig skal det vannes ekstra for å sikre optimal plantevekst 

og for å sikre at mengden sigevann tilsvarer mengden i de områdene det søkes godkjenning for. Dersom 

jorden av landbruksmessige årsaker må bearbeides i løpet av undersøkelsen, skal bearbeidingen ikke skje 

dypere enn 25 cm. 

7.1.4.3. Undersøkel ser  av  u t lekk ing  i  f e l t  

Det skal om nødvendig foretas undersøkelser av utlekking i felt for å framskaffe opplysninger om: 

— mobiliteten i jord, 

— potensialet for utlekking til grunnvann og 

— den potensielle fordelingen i jord. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Ved beslutningen om hvorvidt undersøkelser av utlekking i felt skal foretas som et eksperimentelt 

utendørsforsøk som ledd i et trinnvist program for vurdering av utlekking, skal det tas hensyn til resultatene 
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av nedbrytingsundersøkelser og andre mobilitetsundersøkelser og de forventede miljøkonsentrasjoner i 

grunnvann (PECGW-verdien), beregnet i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 9 i del A i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 284/2013. Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med 

nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelsene skal omfatte det realistiske, verst tenkelige tilfelle, idet det tas hensyn til jordtype, 

klimatiske forhold, dosering og anvendelseshyppighet og -tidsrom. 

Vann skal analyseres med passende mellomrom. Restmengder i jordprofilen i minst fem lag skal bestemmes 

ved avslutningen av forsøksarbeidet. Mellomliggende prøvetaking av plante- og jordmateriale skal unngås 

(bortsett fra innhøsting i samsvar med vanlig landbrukspraksis), ettersom fjerning av planter og jord 

påvirker utlekkingsprosessen. 

Nedbør samt jord- og lufttemperatur skal registreres med jevne mellomrom (minst én gang i uken). 

Opplysninger om grunnvannsspeilet i forsøksfeltene skal framlegges. Avhengig av forsøkets utforming skal 

det foretas en detaljert hydrologisk beskrivelse av forsøksfeltet. Dersom det observeres sprekker i jorden i 

løpet av undersøkelsen, skal det gis en detaljert beskrivelse av dette. 

Antallet innretninger for vannoppsamling og deres plassering skal planlegges nøye. Plasseringen av disse 

innretningene i jorden skal ikke resultere i preferansestrømningsveier. 

7.2. Skjebne og atferd i vann og sediment 

De framlagte opplysningene skal, sammen med de som er framlagt for ett eller flere plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet, og andre relevante opplysninger, være tilstrekkelig til å fastsette eller gjøre det 

mulig å anslå: 

a)  persistens i vannsystemer (bunnsediment og vann, herunder suspenderte partikler), 

b)  i hvilken grad organismer som lever i vann og sedimenter er utsatt for risiko, 

c)  potensialet for forurensning av overflatevann og grunnvann. 

7.2.1. Nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei i systemer i vann (kjemisk og fotokjemisk nedbryting) 

De dataene og opplysningene som er framlagt, skal sammen med andre relevante data og opplysninger være 

tilstrekkelig til å: 

a)  identifisere den relative betydningen av de aktuelle typer prosesser (balansen mellom kjemisk og 

biologisk nedbryting), 

b)  om mulig identifisere de enkeltbestanddeler som forekommer, 

c)  fastsette det relative forholdet mellom bestanddelene som forekommer og deres fordeling mellom 

vann, herunder suspenderte partikler, og sediment, og 

d)  gjøre det mulig å bestemme den potensielt skadelige restmengden som arter utenfor målgruppen er 

eller kan bli eksponert for. 

7.2.1.1. Hyd ro lyt i sk  n edb ryt in g  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Hydrolysehastigheten for rensede aktive stoffer ved 20 °C eller 25 °C skal bestemmes og rapporteres. 

Undersøkelser av hydrolytisk nedbryting skal også foretas for nedbrytings- og reaksjonsprodukter som på et 

eller annet tidspunkt utgjør mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff i hydrolyseundersøkelsen, med 

mindre tilstrekkelige opplysninger om stoffenes nedbryting er tilgjengelig fra forsøk foretatt med det aktive 

stoffet. Ytterligere opplysninger om hydrolyse av nedbrytingsprodukter er ikke påkrevd dersom de anses å 

være stabile i vann. 

 Fo rsøksv i l kår  

Hydrolysehastigheten for pH 4, 7 og 9 under sterile, lysfrie forhold ved 20 °C eller 25 °C skal bestemmes 

og rapporteres. For aktive stoffer som er stabile, eller har lav hydrolysehastighet ved 20-25 °C, skal 

hastigheten fastsettes ved 50 °C, eller en annen temperatur over 50 °C. Dersom nedbryting observeres ved 

temperatur på 50 °C eller høyere, skal nedbrytingshastigheten ved minst tre andre temperaturer bestemmes, 

og det skal tegnes et Arrhenius-diagram for å gjøre det mulig å anslå hydrolysehastigheten ved 20 °C og 

25 °C. Hydrolyseproduktenes identitet og de observerte hastighetskonstantene skal rapporteres. De anslåtte 

DegT50-verdiene skal rapporteres for 20 °C eller 25 °C.  
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7.2.1.2. Direkte  fo tok jemi sk  nedbryt ing  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

For bestanddeler med en molar (dekadisk) absorpsjonskoeffisient (ε) > 10 L × mol–1 × cm–1 ved en 

bølgelengde på (λ) ≥ 295 nm skal direkte fotolyse av rensede aktive stoffer bestemmes og rapporteres, med 

mindre søkeren kan vise at forurensning av overflatevann ikke vil forekomme. 

Undersøkelser av direkte fotokjemisk nedbryting skal også foretas for metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter som på eller annet tidspunkt utgjør mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, med 

mindre tilstrekkelige opplysninger om stoffenes nedbryting er tilgjengelig fra forsøk foretatt med det aktive 

stoffet. 

Ytterligere opplysninger om fotolyse av nedbrytingsprodukter er ikke påkrevd dersom de anses å være 

stabile under fotolysevilkår. 

 Fo rsøksv i l kår  

Direkte fotolyse i renset (for eksempel destillert), bufret vann ved hjelp av kunstig lys under sterile forhold, 

om nødvendig ved hjelp av et oppløsende stoff, skal bestemmes og rapporteres. I den innledende teoretiske 

fasen skal den høyest mulige fotolysehastighet anslås på grunnlag av det aktive stoffets molare 

ekstinksjonskoeffisient. Dersom fotolyse anses som en potensielt betydelig nedbrytingsvei, skal det foretas 

fotolyseforsøk for å bestemme doseintervall (trinn 2). Bestemmelse av kvanteutbyttet og direkte 

fotolysevei/-hastighet (trinn 3 og 4) skal foretas for aktive stoffer dersom trinn 2 tyder på betydelig fotolyse. 

Identiteten til nedbrytingsproduktene som er dannet og som på et eller annet tidspunkt under undersøkelsen 

utgjør mer enn 10 % av det anvendte forsøksstoffet, en massebalanse som tilsvarer minst 90 % av den 

anvendte radioaktiviteten samt den fotokjemiske halveringstiden (DT 50) skal rapporteres. 

7.2.1.3. Ind irek te  fo tok jemisk  nedbryt ing  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Undersøkelser av indirekte fotokjemisk nedbryting kan framlegges dersom andre tilgjengelige data tyder på 

at nedbrytingsvei og -hastighet i vannfasen kan bli betydelig påvirket av indirekte fotokjemisk nedbryting. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelsene skal foretas i et vannsystem som inneholder organiske (humusstoffer) og uorganiske 

(salter) bestanddeler i en sammensetning som er typisk for naturlig overflatevann. 

7.2.2. Biologisk nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei i systemer i vann 

7.2.2.1. «God biologisk nedbrytbarhet» 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Forsøket for «god biologisk nedbrytbarhet» skal foretas. Dersom det ikke framlegges et slikt forsøk, skal 

det aktive stoffet uten videre anses som ikke lett biologisk nedbrytbart. 

7.2.2.2. Aerob  minera l i se r ing  i  overf la tevann  

De data og opplysninger som er framlagt, skal sammen med andre relevante opplysninger og relevant 

informasjon være tilstrekkelig til å: 

a)  identifisere, dersom det er mulig, forekomsten av enkeltbestanddeler som på eller annet tidspunkt 

utgjør mer enn 10 % av tilsatt mengde aktivt stoff, herunder ikke-ekstraherbare restmengder, 

b)  identifisere, dersom det er om mulig, forekomsten av enkeltbestanddeler som ved minst to påfølgende 

målinger utgjør mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

c)  identifisere, dersom det er mulig, enkeltbestanddeler (> 5 %) som ved avslutningen av undersøkelsen 

ennå ikke har nådd høyeste konsentrasjon, 

d)  identifisere eller beskrive andre enkeltbestanddeler, dersom det er mulig, 

e)  fastsette det relative forholdet mellom bestanddelene (massebalanse), dersom det er relevant, og 

f)  kunne bestemme, dersom det er relevant, de potensielt skadelige restmengdene i sedimentet som arter 

utenfor målgruppen er eller kan bli eksponert for.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Undersøkelser av aerobisk mineralisering i overflatevann skal framlegges med mindre søkeren kan vise at 

kontaminering av åpent vann (ferskvann, vann i elvemunninger og havvann) ikke vil forekomme. 

 Fo rsøksv i l kår  

Nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei eller -veier skal rapporteres for enten et «pelagisk» forsøkssystem 

eller for et system med «suspendert sediment». Ytterligere forsøkssystemer som er forskjellige med hensyn 

til innholdet av organisk karbon, tekstur og pH skal brukes, dersom det er relevant. 

De oppnådde resultatene skal presenteres i form av skjematiske tegninger som viser de aktuelle veiene, og i 

form av oversikter som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale i vann, og dersom det er relevant, i 

sediment som funksjon av tiden mellom: 

a)  aktivt stoff, 

b)  CO2, 

c)  andre flyktige forbindelser enn CO2 og 

d)  individuelle identifiserte omdanningsprodukter. 

Undersøkelsens varighet skal ikke overstige 60 dager med mindre en halvkontinuerlig framgangsmåte med 

regelmessig fornyelse av forsøkssuspensjonen anvendes. Varigheten av partiforsøket kan imidlertid 

forlenges til høyst 90 dager dersom nedbrytingen av forsøksstoffet har startet i løpet av de første 60 dagene. 

7.2.2.3. Undersøkel se  av  vann/sed iment  

Opplysningene som er framlagt skal, sammen med annen relevant informasjon, være tilstrekkelig til å: 

a)  identifisere forekomsten av enkeltbestanddeler som på et eller annet tidspunkt utgjør mer enn 10 % av 

tilsatt mengde aktivt stoff, herunder ikke-ekstraherbare restmengder, dersom det er mulig, 

b)  identifisere, dersom det er mulig, forekomsten av enkeltbestanddeler som ved minst to påfølgende 

målinger utgjør mer enn 5 % av tilsatt mengde aktivt stoff, 

c)  identifisere, dersom det er mulig, enkeltbestanddeler (> 5 %) som ved avslutningen av undersøkelsen 

ennå ikke har nådd høyeste konsentrasjon, 

d)  identifisere eller beskrive, dersom det er mulig, forekomsten av andre enkeltbestanddeler, 

e)  fastsette det relative forholdet mellom bestanddelene (massebalanse), og 

f)  kunne bestemme de potensielt skadelige restmengdene i sedimentet som arter utenfor målgruppen er 

eller kan bli eksponert for. 

Når det vises til ikke-ekstraherbare restmengder skal disse defineres som kjemiske stoffer som stammer fra 

aktive stoffer som er brukt i samsvar med god landbrukspraksis, og som ikke kan ekstraheres med metoder 

som ikke betydelig endrer nevnte restmengders kjemiske egenskaper eller sedimentmatrisens egenskaper. 

Disse ikke-ekstraherbare restmengdene anses ikke å omfatte fragmenter som er oppstått ved stoffskifteveier 

som fører til naturlige stoffer. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det skal rapporteres om undersøkelsen av vann/sediment, med mindre søkeren kan vise at forurensning av 

overflatevann ikke vil forekomme. 

 Fo rsøksv i l kår  

Det skal rapporteres om nedbrytingsveien eller -veiene for to vann/sedimentsystemer. De to valgte sedimen-

tene skal være forskjellige med hensyn til innholdet av organisk karbon og tekstur, og dersom det er 

relevant, med hensyn til pH. 

De oppnådde resultatene skal presenteres i form av skjematiske tegninger som viser de aktuelle veiene, og i 

form av oversikter som viser fordelingen av radioaktivt merket materiale i vann og sediment som funksjon 

av tiden mellom: 

a)  aktivt stoff, 

b)  CO2, 

c)  andre flyktige forbindelser enn CO2, 

d)  individuelle identifiserte omdanningsprodukter, 

e)  ekstraherbare stoffer som ikke er identifisert, og 

f)  ikke-ekstraherbare restmengder i sedimentet.  
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Undersøkelsens varighet skal være minst 100 dager. Dersom det er nødvendig for å fastsette ned-

brytingsveien og fordelingsmønsteret i vann/sediment for det aktive stoffet samt stoffets metabolitter, 

nedbrytings- og reaksjonsprodukter, skal undersøkelsen ha lengre varighet. Dersom mer enn 90 % av det 

aktive stoffet er brutt ned før perioden på 100 dager er utløpt, kan forsøket ha kortere varighet. 

Nedbrytingsmønsteret til potensielt relevante metabolitter som forekommer i vann/sedimentundersøkelsen, 

skal fastsettes ved enten forlengelse av undersøkelsen for det aktive stoffet, eller ved at de foretas en egen 

undersøkelse for potensielt relevante metabolitter. 

7.2.2.4. Undersøkel se  av  vann/sed iment  under  påv irkn ing  av  lys  

De samme generelle bestemmelsene som fastsatt i nr. 7.2.2.3 får anvendelse. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Dersom fotokjemisk nedbryting er av betydning, kan det framlegges en undersøkelse av vann/sediment 

under påvirkning av regulert lys/mørke. 

 Fo rsøksv i l kår  

Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

7.2.3. Nedbryting i den mettede sonen 

Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

7.3. Skjebne og atferd i luft 

7.3.1. Nedbrytingsvei og nedbrytingshastighet i luft 

Det rensede aktive stoffets damptrykk skal rapporteres, som fastsatt i nr. 2.2. Et anslag over halveringstiden 

i den øvre del av atmosfæren for det aktive stoffet og eventuelle flyktige metabolitter, nedbrytings- og 

reaksjonsprodukter, dannet i jord eller naturlige vannsystemer, skal foretas og framlegges. 

Anslag over det aktive stoffets halveringstid i den øvre del av atmosfæren på grunnlag av overvåkingsdata 

skal også foretas, dersom overvåkingsdata som gjør dette mulig, er tilgjengelige. 

7.3.2. Transport gjennom luften 

Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Dersom terskelen for fordamping, Vp = 10–5 Pa (plante) eller 10–4 Pa (jord) ved en temperatur på 20 °C 

overskrides, og (avdrifts-) reduserende tiltak er påkrevd, kan det framlegges data fra forsøk under 

inneslutningsvilkår. 

Dersom det er nødvendig, kan det framlegges forsøk for bestemmelse av avsetning etter fordamping. 

Nasjonale vedkommende myndigheter skal rådspørres før det besluttes om disse opplysningene er 

nødvendige. 

7.3.3. Lokale og globale virkninger 

For stoffer som anvendes i store mengder, skal følgende virkninger tas i betraktning: 

— potensialet for global oppvarming (GWP), 

— potensialet for nedbryting av ozonlaget (OPD), 

— potensialet for fotokjemisk ozondannelse (POCP), 

— akkumulering i troposfæren, 

— potensialet for forsuring (AP), 

— potensialet for eutrofiering (EP). 

7.4. Definisjon av restmengde 

7.4.1. Definisjon av restmengde med henblikk på risikovurdering 

Den restmengdefinisjonen som er relevant for risikovurderingen for hver enkelt del av miljøet, skal slik 

fastsettes at den omfatter alle bestanddeler (aktivt stoff, metabolitter, nedbrytings- og reaksjonsprodukter) 

som ble identifisert i samsvar med kriteriene nevnt i dette avsnitt.  
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Det skal tas hensyn til den kjemiske sammensetningen av restmengder som forekommer i jord, grunnvann, 

overflatevann (ferskvann, vann i elvemunninger og havvann), sediment og luft som følger av bruk eller 

foreslått bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet. 

7.4.2. Definisjon av restmengde for overvåking 

Restmengden for overvåking skal slik defineres at den omfatter de bestanddelene fra definisjonen av 

restmengden med henblikk på risikovurdering som anses som relevante ved vurderingen av resultatene av 

nevnte forsøk, idet det tas hensyn til resultatene av toksikologiske og økotoksikologiske forsøk. 

7.5. Overvåkingsdata 

Tilgjengelige overvåkingsdata om det aktive stoffets skjebne og atferd og relevante metabolitter, 

nedbrytnings- og reaksjonsprodukter i jord, grunnvann, overflatevann, sediment og luft skal rapporteres. 

AVSNITT 8 

Økotoksikologiske undersøkelser 

Innledning 

1.  Alle tilgjengelige biologiske data og opplysninger som er relevante for vurderingen av det aktive stoffets 

økotoksikologiske profil, skal rapporteres. Dette skal omfatte alle potensielle skadevirkninger som påvises 

ved rutinemessige økotoksikologiske undersøkelser. Tilleggsundersøkelser som er nødvendige for å 

undersøke de mekanismene som sannsynligvis er involvert og vurdere betydningen av disse virkningene, 

skal foretas og rapporteres dersom nasjonale vedkommende myndigheter ber om det. 

2.  Den økotoksikologiske vurderingen skal bygge på risikoen som det foreslåtte aktive stoffet utgjør for 

organismer utenfor målgruppen når det brukes i et plantevernmiddel. Ved gjennomføring av risikovur-

deringen skal giftighet sammenlignes med eksponering. Den generelle betegnelsen for resultatet av en slik 

sammenligning er «risikokvotient», eller «RQ». Det gjøres oppmerksom på at RQ kan uttrykkes på flere 

måter, for eksempel som forholdet mellom giftighet og eksponering (TER), og som en farekvotient (HQ). 

Søkeren skal ta hensyn til opplysningene i avsnitt 2, 5, 6, 7 og 8. 

3.  Det kan bli nødvendig å foreta egne undersøkelser for metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter 

som stammer fra det aktive stoffet dersom organismer utenfor målgruppen kan bli eksponert, og 

virkningene ikke kan vurderes ved hjelp av de foreliggende resultatene for det aktive stoffet. Før slik 

undersøkelser foretas, skal søkeren ta hensyn til opplysningene i avsnitt 5, 6 og 7. 

 De undersøkelser som er foretatt, skal gjøre det mulig å beskrive metabolittene, nedbrytings- og 

reaksjonsproduktene som betydelige eller ikke, og gjenspeile arten og omfanget av de virkningene som 

sannsynligvis vil oppstå. 

4.  For visse typer undersøkelser kan det være mer hensiktsmessig å bruke et representativt plantevernmiddel 

istedenfor det aktive stoffet slik det er produsert, for eksempel ved forsøk med leddyr utenfor målgruppen, 

bier, reproduksjon hos meitemarker, mikroflora i jord og landplanter utenfor målgruppen. For visse typer 

plantevernmidler (f.eks. kapselsuspensjoner) er det mer hensiktsmessig å undersøke plantevernmiddelet enn 

det aktive stoffet dersom de aktuelle organismene vil bli eksponert for plantevernmiddelet. For 

plantevernmidler der det aktive stoffet alltid er beregnet brukt sammen med et beskyttende middel og/eller 

synergist og/eller i kombinasjon med andre aktive stoffer, skal det brukes plantevernmidler som inneholder 

disse tilleggsstoffene. 

5.  Det skal tas hensyn til det aktive stoffets mulige virkning på det biologiske mangfoldet og økosystemet, 

herunder potensielle indirekte virkninger gjennom endringer i næringskjeden. 

6.  For retningslinjer som gir mulighet for at undersøkelsen utformes for å bestemme en effektiv konsentrasjon 

(ECx), skal undersøkelsen foretas for å bestemme EC10, EC20 og EC50, når det kreves, sammen med 

tilsvarende 95 %-konfidensintervaller. Dersom det brukes en ECx-metode, skal en konsentrasjon uten 

observert virkning (NOEC) uansett bestemmes. 

 Eksisterende godkjente undersøkelser som er utformet for å framskaffe NOEC-verdi, skal ikke gjentas. Det 

skal foretas en vurdering av NOEC-verdiens statistiske gyldighet, utledet av nevnte undersøkelser. 

7.  Ved utarbeidingen av et forslag til miljøkvalitetsstandarder (EQS) skal alle data om giftighet i vann brukes 

(årlig gjennomsnitt EQS: AA-EQS, høyeste tillatte konsentrasjon EQS: MAC-EQS). Metoden for å 

bestemme disse endepunktene er beskrevet i «Tekniske retningslinjer for utleding av miljøkvalitets-

standarder(1)» utarbeidet i forbindelse med Europaparlamentets og Rådets rammedirektiv 2000/60/EF om 

vann(2).  

  

(1) De europeiske fellesskap (2011)-publikasjon: ISBN 978-92-79-16228-2. 

(2) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 
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8.  For å gjøre det lettere å vurdere de oppnådde forsøksresultatene, herunder anslag over iboende giftighet og 

faktorene som påvirker giftighet, skal den samme stammen (eller registrerte opprinnelse) for hver av de 

relevante artene brukes i de ulike angitte giftighetsforsøkene, dersom det er mulig. 

9.  Undersøkelser på høyere nivå skal utformes, og data skal analyseres ved hjelp av egnede statistiske 

metoder. De statistiske metodene skal beskrives med alle detaljer. Dersom det er hensiktsmessig og 

nødvendig, skal undersøkelser på høyere nivå underbygges av en kjemisk analyse for å kontrollere at 

eksponeringen som har skjedd, har vært på et hensiktsmessig nivå. 

10.  I påvente av validering og vedtakelse av nye undersøkelser og en ny ordning for risikovurdering, skal 

eksisterende protokoller brukes for å undersøke den akutte og kroniske risikoen for bier, herunder risikoene 

som gjelder kolonienes overlevelse og utvikling, og for å identifisere og måle relevante subletale virkninger 

i risikovurderingen. 

8.1. Virkninger på fugler og andre landvirveldyr 

For alle fôringsundersøkelser på fugler og pattedyr skal gjennomsnittlig oppnådd dose rapporteres, og 

omfatte dosen i mg stoff/kilo kroppsvekt dersom det er mulig. Dersom tilførsel skjer gjennom fôret, skal det 

aktive stoffet fordeles jevnt i fôret. 

8.1.1. Virkninger på fugler 

8.1.1.1. Akut t  o ra l  gi f t i gh et  for  fu g ler  

Det aktive stoffets akutte orale giftighet for fugler skal bestemmes. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det aktive stoffets virkninger på fugler skal undersøkes, unntatt når stoffet er en del av plantevernmidler 

hvis bruk f.eks. i lukkede rom eller ved sårbehandling innebærer at fugler ikke vil bli eksponert verken 

direkte eller indirekte. 

 Fo rsøksv i l kår  

Det skal framlegges en undersøkelse som fastsetter det aktive stoffets akutte orale giftighet (LD50). Dersom 

det er mulig skal undersøkelsen foretas på en vaktelart (japansk vaktel (Coturnix coturnix japonica) eller 

nordkrattvaktel (Colinus virginianus)), ettersom disse artene sjelden gulper opp fôret. Undersøkelsen skal, 

dersom det er mulig, gi LD50-verdier. Det skal rapporteres om dødelig terskeldose, tidsforløp for respons og 

restitusjon, LD10 og LD20 samt verdien for dose uten observert virkning (NOEL) og makroskopiske 

patologiske funn. Dersom LD10 og LD20 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. Utformingen av 

undersøkelsen skal være optimalisert for å oppnå en nøyaktig LD50. 

Den største dosen som brukes i forsøk, skal ikke overstige 2 000 mg stoff/kg kroppsvekt, større doser kan 

imidlertid være påkrevd, avhengig av hvilke eksponeringsnivåer som forventes i felt etter tilsiktet bruk av 

forbindelsen. 

8.1.1.2. Kor t t id sgi f t i gh et  for  fu g ler  gjenn om maten  

Det skal framlegges en undersøkelse som fastsetter korttidsgiftigheten gjennom maten. I nevnte 

undersøkelse skal det rapporteres om LC50-verdier, laveste dødelige konsentrasjon (LLC), dersom det er 

mulig, NOEC-verdier, tidsforløp for respons og restitusjon og patologiske funn. LC50 og NOEC-verdier skal 

omregnes til daglig dose gjennom fôret (LD50) uttrykt i mg stoff/kg kroppsvekt per dag og NOEL-verdi 

uttrykt i mg stoff/kg kroppsvekt per dag. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

En undersøkelse av det aktive stoffets giftighet for fugler gjennom maten (fem døgn) skal bare kreves 

dersom virkemåte eller resultater av undersøkelser hos pattedyr tyder på at LD50 målt i undersøkelsen av 

korttidsgiftighet gjennom fôret kan være lavere enn LD50, på grunnlag av en undersøkelse av akutt oral 

giftighet. Korttidsundersøkelsen av giftighet gjennom maten skal ikke foretas for noe annet formål enn å 

fastsette iboende giftighet ved eksponering gjennom maten, med mindre det gis en begrunnelse for at en slik 

undersøkelse er nødvendig. 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøksarten skal være den samme som den som undersøkes i henhold til nr. 8.1.1.1. 

8.1.1.3. Subk ronisk  gi f t igh et  og rep roduksjonstoksi s i t et  for  fu g ler  

Det skal framlegges en undersøkelse som fastsetter stoffets subkroniske giftighet og reproduksjonstoksisitet 

for fugler. Det skal rapporteres om EC10 og EC20. Dersom de ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse 

sammen med NOEC uttrykt i mg stoff per kroppsvekt per dag.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det aktive stoffets subkroniske giftighet og reproduksjonstoksisitet for fugler skal undersøkes, med mindre 

søkeren kan vise at det er usannsynlig at voksne individer eller rugeplasser i hekkesesongen vil bli 

eksponert. En slik begrunnelse skal underbygges av opplysninger som viser at det ikke vil forekomme 

eksponering eller forsinkede virkninger i løpet av hekkesesongen. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelsen skal foretas på den samme arten som undersøkes i henhold til nr. 8.1.1.1. 

8.1.2. Virkning på andre landvirveldyr enn fugler 

Følgende opplysninger skal utledes av vurderingen av giftighet for pattedyr på grunnlag av undersøkelsene 

nevnt i avsnitt 5. 

8.1.2.1. Akut t  o ra l  gi f t i gh et  for  pa t t edyr  

Det aktive stoffets akutte orale giftighet for pattedyr skal bestemmes, og LD50 uttrykkes i mg 

stoff/kroppsvekt per dag. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det aktive stoffets virkninger på pattedyr skal undersøkes, unntatt når stoffet er en del av plantevernmidler 

hvis bruk f.eks. i lukkede rom eller ved sårbehandling innebærer at pattedyr ikke vil bli eksponert verken 

direkte eller indirekte. 

8.1.2.2. Lan gt idsgi f t i gh et  og rep roduksjon stok sis i t et  fo r  pa t t ed yr  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det aktive stoffets reproduksjonstoksisitet for pattedyr skal undersøkes, med mindre søkeren framlegger 

dokumentasjon som viser at det er usannsynlig at voksne individer vil bli eksponert i paringstiden. En slik 

begrunnelse skal underbygges av opplysninger som viser at det ikke vil forekomme eksponering eller 

forsinkede virkninger i løpet av paringstiden. 

Det toksikologiske langtidsendepunktet som er det mest følsomme økotoksikologisk relevante målet for 

pattedyr (NOAEL), uttrykt som mg stoff per kilogram kroppsvekt per dag, skal rapporteres. EC10 og EC20 

skal framlegges sammen med NOEC, uttrykt i mg stoff per kroppsvekt per dag. Dersom EC10 og EC20 ikke 

kan anslås, skal det gis en begrunnelse. 

8.1.3. Bioakkumulering av det aktive stoffet i byttedyr for fugler og pattedyr 

For aktive stoffer med en log Pow på > 3 skal det framlegges en risikovurdering for bioakkumulering av 

stoffet i byttedyr for fugler og pattedyr. 

8.1.4. Virkninger på viltlevende landvirveldyr (fugler, pattedyr, krypdyr og amfibier) 

Tilgjengelige og relevante data, herunder data fra allment tilgjengelig litteratur om det potensielt skadelige 

aktive stoffet, med hensyn til potensielle virkninger på fugler, pattedyr, krypdyr og amfibier (se nr. 8.2.3) 

skal framlegges og tas i betraktning ved risikovurderingen. 

8.1.5. Hormonforstyrrende egenskaper 

Det skal vurderes om det aktive stoffet er potensielt hormonforstyrrende i henhold til Unionens 

retningslinjer eller internasjonalt vedtatte retningslinjer. Dette kan gjøres med utgangspunkt i avsnittet om 

giftighet for pattedyr (se avsnitt 5). I tillegg skal andre tilgjengelige opplysninger om toksisitetsprofil og 

virkemåte tas i betraktning. Dersom vurderingen fører til at det aktive stoffet identifiseres som et potensielt 

hormonforstyrrende stoff, skal typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen drøftes med nasjonale 

vedkommende myndigheter. 

8.2. Virkninger på vannorganismer 

Det skal framlegges rapporter fra undersøkelsene nevnt i nr. 8.2.1, 8.2.4 og 8.2.6 for hvert aktivt stoff, og de 

skal være underbygd med analysedata om stoffets konsentrasjoner i forsøksmediene. 

Dersom undersøkelser av giftighet i vann foretas med et tungt løselig stoff, kan grensekonsentrasjoner 

under 100 mg stoff/l godtas, utfelling av stoffet i forsøksmediet skal imidlertid unngås, og dersom det er 

hensiktsmessig, skal det brukes et oppløsende stoff, hjelpeløsemiddel eller dispergeringsmiddel. Forsøk 

med plantevernmiddelet kan kreves av nasjonale vedkommende myndigheter dersom det ikke forekommer 

noen biologiske virkninger ved det aktive stoffets grense for løselighet.  
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Endepunkter for toksisitet (som LC50, EC10, EC20 og EC50 og NOEC) skal beregnes på grunnlag av 

nominelle eller målte gjennomsnittlige/innledende konsentrasjoner. 

8.2.1. Akutt giftighet for fisk 

Det skal framlegges en undersøkelse av akutt giftighet for fisk (LC50) og nærmere opplysninger om 

observerte virkninger. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Det skal foretas et forsøk med regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). 

 Forsøk svi lkår  

Det aktive stoffets akutte giftighet for fisk skal bestemmes. For å minimalisere forsøk med fisk, skal det 

vurderes å benytte en terskelmetode når det gjelder forsøk med akutt giftighet for fisk. Det skal foretas et 

grenseforsøk for akutt giftighet for fisk med 100 mg stoff/l eller med en hensiktsmessig konsentrasjon valgt 

fra endepunkter for vannmiljø (8.2.4, 8.2.6 eller 8.2.7), etter vurdering av grenseverdien for eksponering. 

Dersom det påvises dødelighet i grenseforsøket med fisk, skal det kreves en dose-responsundersøkelse av 

akutt giftighet for fisk for å bestemme LC50 for bruk i risikovurderingen som foretas i samsvar med den 

relevante analysen av risikokvotient (se nr. 2 i innledningen til dette avsnitt). 

8.2.2. Langtidsgiftighet og kronisk giftighet for fisk 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal framlegges en undersøkelse av langtidsgiftighet eller kronisk giftighet for fisk for alle aktive 

stoffer dersom eksponering av overflatevann er sannsynlig og stoffet anses å være stabilt i vann, det vil si at 

mindre enn 90 % av det opprinnelige stoffet er omdannet ved hydrolyse etter 24 timer (se nr. 7.2.1.1). I 

slike tilfeller skal det framlegges en undersøkelse av fisk på tidlige livsstadier. Det er imidlertid ikke 

nødvendig med en undersøkelse av fisk på tidlige livsstadier dersom det framlegges en undersøkelse av 

fiskens totale livssyklus. 

8.2.2.1. Forsøk  med gi f t i gh et  for  f i sk  på  t id l i ge l i vss tad i er  

En forsøk med giftighet for fisk på tidlige livsstadier skal bestemme virkningene på utvikling, vekst og 

atferd og gi nærmere opplysninger om observerte virkninger på fisk på tidlige livsstadier. EC10 og EC20 skal 

framlegges sammen med NOEC. Dersom EC10 og EC20 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. 

8.2.2.2. Und ersøkelse av f i sk en s  t ota le  l i vssyk lus  

En undersøkelse av fiskens totale livssyklus skal gi opplysninger om virkninger på foreldregenerasjonens 

reproduksjonsevne og avkommets levedyktighet. EC10 og EC20 skal framlegges sammen med NOEC. 

For aktive stoffer som ikke anses å være potensielt hormonforstyrrende, kan det være nødvendig med en 

undersøkelse av fiskens totale livssyklus avhengig av stoffets persistens og potensielle bioakkumulering. 

For aktive stoffer som oppfyller kartleggingskriteriene i et av kartleggingsforsøkene for fisk, eller for hvilke 

det finnes andre tegn på hormonforstyrrende egenskaper (se nr. 8.2.3), skal hensiktsmessige ytterligere 

endepunkter inkluderes i undersøkelsen og drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Fo rsøksv i l kår  

Undersøkelser skal utformes for å gjenspeile potensielle problemer påvist i forsøk på lavere nivåer, 

giftighetsundersøkelser for pattedyr og fugler og andre opplysninger. Forsøksvilkårene for eksponering skal 

velges ut fra dette, idet det tas hensyn til de foreslåtte doseringene. 

8.2.2.3. Bioakkumu lerin g i  f i sk  

Forsøket med bioakkumulering i fisk skal gi bioakkumuleringsfaktorer ved stabil tilstand, konstanter for 

opptaks- og rensehastighet, ufullstendig utskilling, metabolitter som dannes i fisk, og dersom de er 

tilgjengelige, opplysninger om organspesifikk akkumulering. 

Alle data skal framlegges med sannsynlighetsgrenser for hvert forsøksstoff. Bioakkumuleringsfaktorer skal 

uttrykkes som en funksjon av både samlet våtvekt og av lipidinnholdet i fisk. 

Ved behandling av dette punktet skal data framlagt i henhold til nr. 6.2.5 vurderes, dersom det er relevant.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Stoffets bioakkumulering skal vurderes når: 

— log Pow er større enn 3 (se nr. 2.7), eller det finnes andre indikasjoner på bioakkumulering, og 

— stoffet anses å være stabilt, det vil si at mindre enn 90 % av det opprinnelige stoffet er omdannet ved 

hydrolyse etter 24 timer (se nr. 7.2.1.1). 

8.2.3. Hormonforstyrrende egenskaper 

Det skal vurderes om det aktive stoffet er potensielt hormonforstyrrende i vannorganismer utenfor 

målgruppen i henhold til Unionens retningslinjer eller internasjonalt vedtatte retningslinjer. I tillegg skal 

andre tilgjengelige opplysninger om toksisitetsprofil og virkemåte tas i betraktning. Dersom vurderingen 

fører til at det aktive stoffet identifiseres som et potensielt hormonforstyrrende stoff, skal typen 

undersøkelse og vilkårene for undersøkelsene drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

8.2.4. Akutt giftighet for virvelløse vanndyr 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Akutt giftighet skal bestemmes for en Daphnia-art (fortrinnsvis Daphnia magna). For aktive stoffer som har 

virkning som insektmiddel eller viser aktivitet som et insektmiddel, skal ytterligere en art undersøkes, for 

eksempel Chironomid-larver eller Mysid-reker (Americamysis bahia). 

8.2.4.1. Akut t  gi f t i gh et  for  Daphnia  magna  

Det skal foretas et forsøk for det aktive stoffets akutte giftighet for Daphnia magna etter 24 og 48 timer, 

uttrykt som den gjennomsnittlige effektive konsentrasjonen for immobilisering (EC50), og dersom det er 

mulig, den høyeste konsentrasjonen som ikke forårsaker immobilisering. 

 Fo rsø ksv i l kå r  

Det skal foretas forsøk med konsentrasjoner opptil 100 mg stoff/l. Et grenseforsøk med 100 mg stoff/l kan 

foretas dersom resultatene av et forsøk med doseintervall tyder på at det ikke kan forventes noen virkning. 

8.2.4.2. Akut t  gi f t i gh et  for  yt t e r l i gere en  a r t  av vi rve l løse vannd yr  

Det skal foretas et forsøk for det aktive stoffets akutte giftighet for ytterligere en art av virvelløse vanndyr 

etter 24 og 48 timer, uttrykt som den effektive konsentrasjonen som fører til at halvparten av dyrene i en 

forsøksgruppe immobiliseres (EC50), og dersom det er mulig, den høyeste konsentrasjonen som ikke 

forårsaker immobilisering. 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøksvilkårene fastsatt i nr. 8.2.4.1 får anvendelse. 

8.2.5. Langtidsgiftighet og kronisk giftighet for virvelløse vanndyr 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal framlegges en undersøkelse av langtidsgiftighet eller kronisk giftighet for virvelløse vanndyr for 

alle aktive stoffer dersom eksponering av overflatevann er sannsynlig og stoffet anses å være stabilt i vann, 

det vil si at mindre enn 90 % av det opprinnelige stoffet er omdannet ved hydrolyse etter 24 timer (se  

nr. 7.2.1.1). 

Det skal framlegges en undersøkelse av kronisk giftighet for en art av virvelløse vanndyr. Dersom det er 

foretatt forsøk for akutt giftighet for to arter virvelløse vanndyr, skal de akutte endepunktene tas i 

betraktning (se nr. 8.2.4) for å bestemme hvilke arter det er hensiktsmessig å undersøke i undersøkelsen av 

kronisk giftighet. 

Dersom det aktive stoffet er en vekstregulator for insekter, skal det foretas en ytterligere undersøkelse med 

bruk av relevante arter som ikke er krepsdyr, som Chironomus spp. 

8.2.5.1. Rep roduksjon stok sis i t et  og u tv ik lingstoksis i t et  fo r  Daphnia  magna  

Formålet med forsøket for reproduksjonstoksisitet og utviklingstoksisitet for Daphnia magna er å måle 

skadevirkninger som immobilisering og tap av reproduksjonsevne, og å framskaffe nærmere opplysninger 

om observerte virkninger. EC10 og EC20 skal framlegges sammen med NOEC. Dersom EC10 og EC20 ikke 

kan anslås, skal det gis en begrunnelse.  
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8.2.5.2. Rep roduksjon stok sis i t et  og  u tvik lingstoksis i t et  fo r  yt t e r l igere  en  a r t  av  vi rve l lø se 

vannd yr  

Formålet med forsøket med reproduksjonstoksisitet og utviklingstoksisitet for ytterligere en art av virvelløse 

vanndyr er å måle skadevirkninger som immobilisering og tap av reproduksjonsevne, og å framskaffe 

nærmere opplysninger om observerte virkninger. EC10 og EC20 skal framlegges sammen med NOEC. 

Dersom EC10 og EC20 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. 

8.2.5.3. Utvik lin g og k lekking  hos  Chi ronomus r ipar iu s  

Det aktive stoffet skal tilsettes vann som dekker sedimentet, og virkninger på overlevelse og utvikling hos 

Chironomus riparius, herunder virkninger på klekkingen av voksne individer, skal måles for å gi 

endepunkter for de stoffene som anses å ha en forstyrrende virkning på insektenes hudskiftehormoner eller 

å ha andre virkninger på insektenes vekst og utvikling. EC10 og EC20 skal framlegges sammen med NOEC. 

 Fo rsøksv i l kår  

Konsentrasjoner av aktive stoffer i vann som dekker sedimentet og sedimentet skal måles for å fastsette 

EC10, EC20 og NOEC. Det aktive stoffet skal måles tilstrekkelig ofte til at det er mulig å beregne 

endepunkter på grunnlag av nominelle og tidsveide gjennomsnittskonsentrasjoner. 

8.2.5.4. Organi smer som lever  i  s ed iment  

Dersom undersøkelser av et aktivt stoffs skjebne i miljøet tyder på eller gir grunn til å forutsi akkumulering 

av stoffet i vannsediment, skal det foretas en vurdering av virkningen på en organisme som lever i sediment. 

Den kroniske risikoen for Chironomus riparius eller Lumbriculus spp. skal bestemmes. Det kan brukes en 

egnet alternativ art til undersøkelsen, dersom anerkjente retningslinjer er til rådighet. Det aktive stoffet skal 

tilsettes enten vann- eller sedimentfasen i et vann/sedimentsystem, og i forsøket skal de viktigste 

eksponeringsveiene tas i betraktning. Det viktigste endepunktet fra undersøkelsen skal framlegges i form av 

mg stoff/kg tørt sediment og mg stoff/l vann, og EC10 og EC20 skal rapporteres sammen med NOEC. 

 Fo rsøksv i l kår  

Konsentrasjoner av det aktive stoffet i vann som dekker sedimentet og i sedimentet, skal måles for å 

fastsette EC10, EC20 og NOEC. 

8.2.6. Virkninger på algevekst 

 Forh old  d er  d et  k reves  und er søk elser  

Det skal foretas forsøk med én grønnalge (som Pseudokirchneriella subcapitata, synonym Selenastrum 

capricornutum). 

For aktive stoffer som har virkning som ugressmiddel, skal det foretas et forsøk med ytterligere en art fra en 

annen taksonomisk gruppe, som en kiselalge, for eksempel Navicula pelliculosa. 

EC10, EC20 og EC50 og tilsvarende NOEC-verdier skal framlegges. 

8.2.6.1. Vi rknin ger  på  vekst en  h os  grønna lger  

Det skal foretas et forsøk som fastsetter EC10, EC20 og EC50 for grønnalger og tilsvarende NOEC-verdier for 

algens veksthastighet og tilvekst, på grunnlag av målinger av biomasse eller variabler for erstatnings-

målinger. 

 Fo rsøksv i l kår  

Det skal foretas forsøk med konsentrasjoner opptil 100 mg stoff/l. Et grenseforsøk med 100 mg stoff/l kan 

foretas dersom resultatene av doseintervallforsøk tyder på at det ikke kan forventes noen virkning ved 

lavere konsentrasjoner. 

8.2.6.2. Vi rknin ger  på  vekst en  h os  yt te r l i gere  en  a lgea rt  

Det skal foretas et forsøk som fastsetter EC10, EC20 og EC50 for ytterligere en algeart og tilsvarende NOEC-

verdier for algens veksthastighet og tilvekst, på grunnlag av målinger av biomasse (eller variabler for 

erstatningsmålinger). 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøksvilkårene fastsatt i nr. 8.2.6.1 får anvendelse.  
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8.2.7. Virkninger på makrofytter som lever i vann 

Det skal foretas et forsøk som fastsetter EC10, EC20 og EC50 og tilsvarende NOEC-verdier for Lemna-artens 

veksthastighet og avling, på grunnlag av målinger av antall blader og minst én annen variabel for måling 

(tørrvekt, våtvekt eller bladareal). 

For andre arter makrofytter som lever i vann, skal et forsøk gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere 

virkningen på vannplanter, og gi EC10, EC20 og EC50 og tilsvarende NOEC-verdier på grunnlag av målinger 

av hensiktsmessige parametrer for biomasse. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Det skal foretas et laboratorieforsøk med Lemna-arter med ugressmidler og vekstregulerende midler og for 

stoffer der det er dokumentert, ved opplysninger framlagt i henhold til nr. 8.6 i del A i dette vedlegg eller nr. 

10.6 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 284/2013, at forsøksstoffet har virkning som et 

ugressmiddel. Nasjonale vedkommende myndigheter kan kreve ytterligere forsøk med andre makrofyttarter 

avhengig av stoffets virkemåte, eller dersom det finnes tydelige tegn på høyere giftighet for tofrøbladete 

(for eksempel auxinhemmere eller ugressmidler for bredbladede planter) eller andre enfrøbladete (for 

eksempel ugressmidler for gress) fra virkningsforsøk eller forsøk med landplanter utenfor målgruppen (se 

nr. 8.6 i del A i dette vedlegg og nr. 10.6 i del A i vedlegget til forordning (EU) nr. 284/2013). 

Ytterligere forsøk med makrofyttarter i vann kan foretas med en tofrøbladet art, som Myriophyllum 

spicatum, Myriophyllum aquaticum eller med en enfrøbladet art, som vanngress, Glyceria maxima. Behovet 

for å foreta slike undersøkelser skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Forsøk svi lkår  

Det skal foretas forsøk med konsentrasjoner opptil 100 mg stoff/l. Et grenseforsøk med 100 mg stoff/l kan 

foretas dersom resultatene av et doseintervallforsøk tyder på at det ikke kan forventes noen virkning. 

8.2.8. Ytterligere forsøk med vannorganismer 

Ytterligere undersøkelser med vannorganismer kan foretas for å bestemme nærmere den identifiserte 

risikoen, og de skal gi tilstrekkelige opplysninger og data til å vurdere den potensielle virkningen for 

vannorganismer under feltforhold. 

Undersøkelsene kan foretas som forsøk med ytterligere en art, forsøk med endret eksponering, 

mikrokosmos-eller mesokosmosbaserte undersøkelser. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Behovet for å foreta slike undersøkelser skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

 Forsøk svi lkår  

Typen undersøkelse og vilkårene for undersøkelsen skal drøftes med nasjonale vedkommende myndigheter. 

8.3. Virkning på leddyr 

8.3.1. Virkninger på bier 

Virkningene på bier skal vurderes og risikoen skal beregnes, herunder risiko som følger av restmengder av 

det aktive stoffet eller stoffets metabolitter i nektar, pollen og vann, herunder guttasjonsvann. Det skal 

framlegges rapporter fra forsøkene nevnt i nr. 8.3.1.1, 8.3.1.2 og 8.3.1.3, med mindre plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet, utelukkende er ment for bruk i situasjoner der det ikke er sannsynlig at bier 

eksponeres, som: 

a)  oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom, 

b)  ikke-systemiske preparater til anvendelse på jord, unntatt granulater, 

c)  ikke-systemiske behandling ved dypping for vekster til utplanting og løker, 

d)  sårbehandling av busker og trær, 

e)  ikke-systemisk rottegift, 

f)  bruk i veksthus uten bier som bestøvere.  
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 Ved frøbeising skal det tas hensyn til risikoen ved avdrift av støv under radsåing av beiset frø. Når det 

gjelder granulater og sneglepelleter, skal det tas hensyn til risikoen ved avdrift av støv under anvendelsen. 

Dersom et aktivt stoff er systemisk og skal brukes på frø, løk, røtter, anvendes direkte på jorden, i 

vanningsvann eller anvendes direkte på eller inn i planten, for eksempel ved sprøyting eller innsprøyting i 

stengelen, skal risikoen for bier som trekker på nevnte planter, vurderes, herunder risikoen ved restmengder 

av plantevernmiddelet i nektar, pollen og vann, herunder guttasjonsvann. 

Dersom det er sannsynlig at bier vil eksponeres, skal det foretas forsøk med både akutt (oral og ved kontakt) 

og kronisk giftighet, herunder subletale virkninger. 

Dersom bier kan bli eksponert for restmengder i nektar, pollen eller vann som et resultat av det aktive 

stoffets systemiske egenskaper, og dersom den akutte orale giftigheten er < 100 μg/bie eller giftigheten for 

larver er betydelig, skal konsentrasjonene av restmengder i disse matrisene bestemmes, og 

risikovurderingen skal bygge på en sammenligning av relevante endepunkter og nevnte konsentrasjoner av 

restmengder. Dersom sammenligningen tyder på at eksponering for giftige mengder ikke kan utelukkes, 

skal virkningene undersøkes ved forsøk på høyere nivå. 

8.3.1.1. Akut t  gi f t i gh et  for  b ier  

Dersom det er sannsynlig at bier vil eksponeres, skal det foretas forsøk for toksisitet, både akutt oral 

toksisitet og kontakttoksisitet. 

8.3.1.1.1. Akut t  o ra l  toks i s i te t  

Det skal framlegges en undersøkelse for akutt oral toksisitet som fastsetter LD50-verdiene for akutt toksisitet 

og NOEC. Dersom subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Forsøksvilkår 

Forsøket skal foretas med det aktive stoffet. Resultatene skal uttrykkes i μg aktivt stoff/bie. 

8.3.1.1.2. Akut t  kontakt toks is i te t  

Det skal framlegges et forsøk for akutt kontakttoksisitet som fastsetter de akutte LD50-verdiene og NOEC. 

Dersom subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Forsøksvilkår 

Forsøket skal foretas med det aktive stoffet. Resultatene skal uttrykkes i μg aktivt stoff/bie. 

8.3.1.2. Kronisk  gi f t i gh et  for  b i er  

Det skal framlegges et forsøk for kronisk giftighet for bier som fastsetter kronisk oral EC10, EC20 og EC50 

samt NOEC. Dersom kronisk oral EC10, EC20 og EC50 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. Dersom 

subletale virkninger observeres, skal dette rapporteres. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Forsøket skal foretas dersom det er sannsynlig at bier vil bli eksponert. 

 Fo rsøksv i l kår  

Forsøket skal foretas med det aktive stoffet. Resultatene skal uttrykkes i μg aktivt stoff/bie. 

8.3.1.3. Vi rknin ger  på  honnin gbi ers  u tv ik ling  og andre l i vss tad i er  hos  h onningbi er  

Det skal foretas en undersøkelse med bilarver for å bestemme virkningene på honningbiers utvikling og 

larvenes aktivitet. Biyngelundersøkelsen skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mulige risikoer ved 

det aktive stoffet for larver av honningbier. 

Undersøkelsen skal fastsette EC10, EC20 og EC50 for voksne bier, dersom det er mulig, og larver samt 

NOEC. Dersom EC10, EC20 og EC50 ikke kan anslås, skal det gis en begrunnelse. Dersom subletale 

virkninger observeres, skal dette rapporteres.  
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 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Forsøket skal foretas for aktive stoffer dersom det ikke kan utelukkes subletale virkninger på vekst eller 

utvikling, med mindre søkeren kan vise at honningbieyngel ikke vil kunne bli eksponert for det aktive 

stoffet. 

8.3.1.4. Sub leta le  vi rkn in ger  

Det kan bli nødvendig med forsøk for å undersøke subletale virkninger, som virkninger på atferd og 

reproduksjonen hos bier, og eventuelt hos bifolk. 

8.3.2. Virkninger på andre leddyr enn bier utenfor målgruppen 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Virkninger på leddyr utenfor målgruppen skal undersøkes for alle aktive stoffer, med mindre 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, utelukkende brukes i situasjoner der leddyr utenfor 

målgruppen ikke eksponeres, som: 

— oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom der eksponering er utelukket, 

— sårbehandling av busker og trær, 

— lukkede rom med rottegift. 

Forsøkene skal alltid foretas på to indikatorarter, parasittoiden Aphidius rhopalosiphi (Hymenoptera: 

Braconidae) som snylter på bladlus på korn, og rovmidden Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae). 

Innledende forsøk skal gjøres med bruk av glassplater, og dødelighet (og virkninger på reproduksjonen, 

dersom den vurderes) skal rapporteres. Forsøkene skal bestemme forholdet mellom dose og respons, og det 

skal rapporteres om endepunktene for LR50(1), ER50(2) og NOEC for vurdering av risikoen for disse artene, i 

samsvar med den relevante risikokvotientanalyse. Dersom det er tydelig at skadevirkninger kan forventes ut 

fra disse undersøkelsene, kan det bli nødvendig med undersøkelser på høyere nivå (se nr. 10.3 i del A i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 284/2013 for ytterligere detaljer). 

For aktive stoffer som mistenkes å ha en bestemt virkemåte (som å regulere veksten eller hemme 

næringsinntaket hos insekter), kan nasjonale vedkommende myndigheter kreve ytterligere undersøkelser 

som omfatter følsomme livsstadier, særskilte opptaksveier eller andre endringer. Valget av forsøksart skal 

begrunnes. 

8.3.2.1. Vi rknin ger  på  Aphid ius  rh opalosiph i  

Et forsøk skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive stoffets giftighet for Aphidius 

rhopalosiphi, uttrykt som LR50 og NOEC. 

 Fo rsøksv i l kår  

Innledende forsøk skal foretas med glassplater. 

8.3.2.2. Vi rknin ger  på  Typh lod romus  p yri  

Et forsøk skal gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere det aktive stoffets giftighet for Typhlodromus pyri, 

uttrykt som LR50 og NOEC. 

 Fo rsøksv i l kår  

Innledende forsøk skal foretas med glassplater. 

8.4. Virkninger på meso- og makrofauna utenfor målgruppen som lever i jord 

8.4.1. Meitemarker — subletale virkninger 

Forsøket skal gi opplysninger om virkninger på meitemarkens vekst, reproduksjon og atferd. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Dersom det aktive stoffet kan forurense jorda, skal subletale virkninger på meitemarker undersøkes.  

  

(1) Med LR50 menes «dødelig dose 50 %», det vil si den dose som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør etter at 

forsøket har vart en angitt tid. 

(2) Med ER50 menes «virkningsdose 50 %», det vil si den dose som er nødvendig for å oppnå en virkning på halvparten av dyrene i 

en forsøksgruppe etter at forsøket har vart en angitt tid. 
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 Forsøk svi lkår  

Ved forsøkene skal forholdet mellom dose og respons bestemmes, og EC10, EC20 og NOEC skal gjøre det 

mulig å foreta risikovurderingen i samsvar med hensiktsmessig risikokvotientanalyse, idet det tas hensyn til 

sannsynlig eksponering, innholdet av organisk karbon (foc) i forsøksmediet og forsøksstoffets lipofile 

egenskaper (Kow). Forsøksstoffet skal blandes inn i jorda, slik at det oppnås homogen konsentrasjon i jorda. 

Forsøk med metabolitter fra nedbryting i jord behøver ikke foretas dersom analysedataene fra forsøket som 

foretas med morstoffet, tyder på at metabolitten forekommer i passende konsentrasjon og varighet. 

8.4.2. Virkninger på annen meso- og makrofauna enn meitemarker utenfor målgruppen som lever i jord 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Virkninger på andre jordorganismer enn meitemarker skal undersøkes for alle forsøksstoffer, unntatt i 

tilfeller der jordorganismer ikke eksponeres, som: 

a)  oppbevaring av næringsmidler i lukkede rom der eksponering er utelukket, 

b)  sårbehandling av busker og trær, 

c)  lukkede rom med rottegift. 

For plantevernmidler som sprøytes på bladverk kan nasjonale vedkommende myndigheter kreve at det 

framlegges data om Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer. Dersom det finnes data om både Aphidius 

rhopalosiphi og Typhlodromus pyri, kan de brukes i en første risikovurdering. Dersom forsøkene i henhold 

til nr. 8.3.2 gir grunn til bekymring når det gjelder en av artene nevnt der, skal det framlegges data om både 

Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer. 

Dersom det ikke finnes data om Aphidius rhopalosiphi og Typhlodromus pyri, skal dataene omhandlet i nr. 

8.4.2.1 framlegges. 

For plantevernmidler som anvendes direkte på jord som jordbehandlingsmidler, enten som sprøytemiddel 

eller i fast utforming, skal det foretas forsøk både med Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer (se nr. 

8.4.2.1). 

8.4.2.1. Forsøk  på  ar t sn iv å  

Et forsøk skal gi tilstrekkelige opplysninger til at det kan foretas en vurdering av det aktive stoffets giftighet 

for Folsomia candida og Hypoaspis aculeifer, som er indikatorarter for virvelløse dyr som lever i jord. 

 Forsøksvilkår 

Ved forsøkene skal forholdet mellom dose og respons bestemmes, og EC10, EC20 og NOEC skal gjøre det 

mulig å foreta risikovurderingen i samsvar med hensiktsmessig risikokvotientanalyse, idet det tas hensyn til 

sannsynlig eksponering, innholdet av organisk karbon (foc) i forsøksmediet og forsøksstoffets lipofile 

egenskaper (Kow). Forsøksstoffet skal blandes inn i jorda, slik at det oppnås homogen konsentrasjon i jorda. 

Forsøk med metabolitter fra nedbryting i jord behøver ikke foretas dersom analysedataene fra forsøket som 

foretas med morstoffet, tyder på at metabolitten forekommer i passende konsentrasjon og varighet. 

8.5. Virkninger på nitrogenomdanning i jorda 

Et forsøk skal gi tilstrekkelige data til å vurdere de aktive stoffenes virkning på mikrobiell aktivitet i jorda, 

uttrykt som nitrogenomdanning. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Forsøket skal foretas dersom plantevernmiddelet som inneholder det aktive stoffet, anvendes på jord eller 

kan forurense jorda under normale bruksvilkår. For aktive stoffer som er beregnet på bruk i 

plantevernmidler for sterilisering av jord, skal undersøkelsene utformes med henblikk på måling av 

restitusjonshastighet etter behandling. 

 Forsøksvilkår 

Jordprøvene som benyttes, skal være prøver som nylig er tatt fra landbruksjord. De steder som jordprøvene 

hentes fra, skal ikke ha vært behandlet de siste to årene med et stoff som i vesentlig grad kan endre 

mangfoldet og omfanget av mikroorganismene som forekommer, annet enn rent midlertidig. 

8.6. Virkninger på høyerestående landplanter utenfor målgruppen 

8.6.1. Sammendrag av kartleggingsdata 

De framlagte opplysningene skal være tilstrekkelige til å gjøre det mulig å vurdere det aktive stoffets 

virkninger på planter utenfor målgruppen.  
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 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Kartleggingsdata skal gjøre det mulig å fastsette om forsøksstoffene har virkning som ugressmiddel eller 

vekstregulerende middel. Dataene skal omfatte forsøksresultater for minst seks plantearter fra seks 

forskjellige familier, både enfrøbladete og tofrøbladete. De konsentrasjoner og doseringer som det foretas 

forsøk med, skal være like eller høyere enn høyeste anbefalte dosering og enten med en dosering som 

simulerer bruksmønsteret under feltforhold, idet forsøkene foretas etter siste behandling, eller med en 

dosering som tilføres direkte og tar hensyn til akkumuleringen av restmengder etter flere anvendelser av 

plantevernmiddelet. Dersom kartleggingsundersøkelsene ikke dekker det angitte utvalget av arter eller de 

nødvendige konsentrasjoner og doser, skal det foretas forsøk som fastsatt i nr. 8.6.2. 

Det skal ikke brukes kartleggingsdata ved vurderingen av aktive stoffer som har virkning som ugressmiddel 

eller vekstregulerende middel. Nr. 8.6.2 får anvendelse. 

 Forsøk svi lkår  

Et sammendrag av tilgjengelige opplysninger fra forsøk brukt til å vurdere biologisk aktivitet og forsøk med 

doseintervall, positive og negative, som kan gi opplysninger om mulig virkning på andre planter utenfor 

målgruppen, skal framlegges, sammen med en vurdering av mulig virkning på plantearter utenfor 

målgruppen. 

Disse dataene skal utfylles med ytterligere opplysninger, i sammendrags form, om de virkninger på planter 

som er observert under feltforsøkene, det vil si undersøkelser med hensyn til virkning, restmengder, skjebne 

i miljøet og i økotoksikologiske feltundersøkelser. 

8.6.2. Forsøk med planter utenfor målgruppen 

Et forsøk skal gi det aktive stoffets ER50-verdier for planter utenfor målgruppen. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

For aktive stoffer som har virkning som ugressmiddel eller vekstregulerende middel, skal det framlegges 

konsentrasjon/respons-forsøk med vekstkraft og spiring for minst seks arter som representerer familier for 

hvilke det er påvist ugressregulerende eller plantevekstregulerende virkning. Dersom det ut fra virkemåte 

kan fastsettes klart at enten spiring eller vekstkraft er påvirket, skal bare den undersøkelsen som er relevant, 

foretas. 

Det er ikke påkrevd med data dersom eksponeringen er ubetydelig, for eksempel slik tilfellet er med 

rottegift, aktive stoffer brukt til sårbehandling eller frøbeising, eller dersom aktive stoffer brukes på lagrede 

produkter eller i veksthus, der eksponering er utelukket. 

 Forsøk svi lkår  

Det skal framlegges dose-respons-forsøk med et utvalg på seks til ti enfrøbladete og tofrøbladete plantearter 

som representerer så mange taksonomiske grupper som mulig. 

8.7. Virkninger på andre landorganismer (plante- og dyreliv) 

Alle tilgjengelige data om middelets virkninger på andre landorganismer skal framlegges. 

8.8. Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann 

Et forsøk skal gi en indikasjon på det aktive stoffets potensielle virkning på biologiske systemer for rensing 

av spillvann. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Virkninger på biologiske metoder for rensing av spillvann skal rapporteres dersom bruk av 

plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet, kan forårsake skadevirkninger i anlegg for rensing av 

spillvann. 

8.9. Overvåkingsdata 

Tilgjengelige overvåkingsdata om det aktive stoffets skadevirkninger på organismer utenfor målgruppen 

skal rapporteres.  
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AVSNITT 9 

Litteraturopplysninger 

Det skal framlegges et sammendrag av alle relevante data fra vitenskapelig, fagfellevurdert og allment tilgjengelig 

litteratur om det aktive stoffet, metabolitter og nedbrytings- eller reaksjonsprodukter og plantevernmidler som 

inneholder det aktive stoffet. 

AVSNITT 10 

Klassifisering og merking 

Forslag til klassifisering og merking av det aktive stoffet i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 skal framlegges 

og begrunnes, og skal omfatte: 

— piktogrammer, 

— varselord, 

— faresetninger og 

— sikkerhetssetninger. 

DEL B 

MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 INNLEDNING 

1.  MIKROORGANISMENS IDENTITET 

1.1.  Søker 

1.2.  Produsent 

1.3.  Navn og artsbeskrivelse, karakterisering av stamme 

1.4.  Spesifikasjon av materiale som anvendes for produksjonen av preparater 

1.4.1.  Mikroorganismens innhold 

1.4.2.  Urenheters, tilsetningsstoffers og forurensende mikroorganismers identitet og innhold 

1.4.3.  Partienes analyseprofil 

2.  MIKROORGANISMENS BIOLOGISKE EGENSKAPER 

2.1.  Mikroorganismens historie og bruksområder. Naturlig forekomst og geografisk utbredelse 

2.1.1.  Historisk bakgrunn 

2.1.2.  Opphav og naturlig forekomst 

2.2.  Opplysninger om organismer i målgruppen 

2.2.1.  Beskrivelse av organisme(r) i målgruppen 

2.2.2.  Virkemåte 

2.3.  Grad av vertsspesifisitet og virkninger på andre arter enn den skadelige organismen i målgruppen 

2.4.  Mikroorganismens utviklingsstadier/livssyklus 

2.5.  Smitte-, sprednings- og koloniseringsevne 

2.6.  Slektskap med kjente arter som er sykdomsframkallende hos planter, dyr eller mennesker 

2.7.  Genetisk stabilitet og faktorer som påvirker den 

2.8.  Opplysninger om produksjon av metabolitter (særlig toksiner) 

2.9.  Antibiotika og andre antimikrobielle stoffer 

3.  YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OM MIKROORGANISMEN 

3.1.  Funksjon  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/517 

 

3.2.  Planlagt bruksområde 

3.3.  Beskyttede eller behandlede vekster eller produkter 

3.4.  Produksjonsmetode og kvalitetskontroll 

3.5.  Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens hos organismen/organismer i målgruppen. 

3.6.  Metoder for å hindre tap av virulens i mikroorganismens grunnstamme 

3.7.  Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann 

3.8.  Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering 

3.9.  Tiltak ved ulykker 

4.  ANALYSEMETODER 

4.1.  Metoder for analyse av mikroorganismen slik den er produsert 

4.2.  Metoder for bestemmelse og mengdebestemmelse av restmengder (levedyktige eller ikke-levedyktige) 

5.  VIRKNINGER PÅ MENNESKERS HELSE 

5.1.  Grunnleggende opplysninger 

5.1.1.  Medisinske data 

5.1.2.  Medisinsk overvåking av personalet ved produksjonsanlegg 

5.1.3.  Eventuelle observasjoner av sensibilisering/allergiframkallende evne 

5.1.4.  Direkte observasjoner, f. eks. kliniske tilfeller 

5.2.  Grunnleggende undersøkelser 

5.2.1.  Sensibilisering 

5.2.2.  Akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

5.2.2.1.  Akutt oral giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

5.2.2.2.  Akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne ved innånding 

5.2.2.3.  Intraperitoneal/subkutan enkeltdose 

5.2.3.  Genotoksisitetsforsøk 

5.2.3.1.  Undersøkelser in vitro 

5.2.4.  Cellekulturundersøkelse 

5.2.5.  Opplysninger om korttidsgiftighet og sykdomsframkallende evne 

5.2.5.1.  Helsevirkninger etter gjentatt eksponering ved innånding 

5.2.6.  Foreslått behandling: førstehjelpstiltak, medisinsk behandling 

5.3.  Særskilte undersøkelser for giftighet, sykdomsframkallende evne, og infeksjonsevne 

5.4.  Undersøkelser in vivo med somatiske celler 

5.5.  Genotoksisitet – Undersøkelser in vivo av kjønnsceller 

5.6.  Sammendrag av giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne for pattedyr samt generell 

vurdering 

6.  RESTMENGDER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, NÆRINGSMIDLER OG FÔR 

6.1.  Persistens og sannsynlighet for formering i eller på vekster, fôrvarer eller næringsmidler 

6.2.  Tilleggsopplysninger som kreves 

6.2.1.  Ikke-levedyktige restmengder  
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6.2.2.  Levedyktige restmengder 

6.3.  Sammendrag og vurdering av restmengdenes atferd på grunnlag av data framlagt i henhold til nr. 6.1 og 6.2. 

7.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET 

7.1.  Persistens og formering 

7.1.1.  Jord 

7.1.2.  Vann 

7.1.3.  Luft 

7.2.  Mobilitet 

8.  VIRKNINGER PÅ ORGANISMER UTENFOR MÅLGRUPPEN 

8.1.  Virkninger på fugler 

8.2.  Virkninger på vannorganismer 

8.2.1.  Virkninger på fisk 

8.2.2.  Virkninger på virvelløse ferskvannsdyr 

8.2.3.  Virkninger på algevekst 

8.2.4.  Virkninger på andre planter enn alger 

8.3.  Virkninger på bier 

8.4.  Virkninger på andre leddyr enn bier 

8.5.  Virkninger på meitemarker 

8.6.  Virkninger på mikroorganismer i jord utenfor målgruppen 

8.7.  Tilleggsundersøkelser 

9.  SAMMENDRAG OG VURDERING AV MILJØVIRKNING 

 Innledning 

i) Aktive stoffer er definert i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og omfatter kjemiske stoffer og 

mikroorganismer, herunder virus. 

 Denne delen angir datakrav for aktive stoffer som består av mikroorganismer, herunder virus. 

 Begrepet «mikroorganisme», slik det er definert i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, omfatter, men 

er ikke begrenset til, bakterier, sopp, protozer, viruser og viroider. 

ii) For alle mikroorganismer som det søkes om godkjenning for, bør all tilgjengelig relevant kunnskap og 

informasjon i litteraturen framlegges. 

 De viktigste og nyttigste opplysningene fås ved beskrivelse og identifisering av en mikroorganisme. Slike 

opplysninger finnes i avsnitt 1-3 (identitet, biologiske egenskaper og ytterligere opplysninger) som danner 

grunnlaget for en vurdering av virkninger på menneskers helse og miljøet. 

 Det kreves aktuelle data fra konvensjonelle toksikologiforsøk og/eller patologiforsøk med laboratoriedyr, 

med mindre søkeren kan godtgjøre, på grunnlag av tidligere opplysninger, at bruk av mikroorganismen 

under de planlagte bruksvilkårene ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse eller på 

grunnvannet eller uakseptable virkninger på miljøet. 

iii) I påvente av at særskilte retningslinjer er godkjent på internasjonalt plan, skal nødvendige opplysninger 

framskaffes ved hjelp av tilgjengelige retningslinjer for forsøk anerkjent av vedkommende myndighet (f.eks. 
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USEPAs retningslinjer)(1). Dersom det er hensiktsmessig bør retningslinjer for forsøk, som beskrevet i del A 

i dette vedlegg, tilpasses mikroorganismer. Forsøkene skal omfatte levedyktige og eventuelt ikke-

levedyktige mikroorganismer og et blindforsøk som kontroll. 

iv) Når det foretas forsøk, skal det gis en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av det anvendte materialet og dets 

urenheter, i samsvar med nr. 1.4. Materialet som brukes, skal følge den spesifikasjonen som vil bli brukt i 

produksjonen av preparatene som skal godkjennes. 

 Dersom det foretas undersøkelser med mikroorganismer som er produsert i laboratorium eller i et 

forsøksanlegg, skal undersøkelsene gjentas med bruk av mikroorganismer slik de er produsert, med mindre 

det kan godtgjøres at forsøksmaterialet som er benyttet, hovedsakelig er det samme med hensyn til forsøk og 

vurdering. 

v) Dersom mikroorganismen er genetisk modifisert, skal det framlegges en kopi av vurderingen av 

miljørisikoen, som fastsatt i artikkel 48 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

vi) Dersom det er relevant, skal dataene analyseres ved hjelp av egnede statistiske metoder. Alle detaljer om den 

statistiske analysen skal framlegges (f.eks. skal alle punktestimater oppgis med konfidensintervall, og 

nøyaktige p-verdier skal oppgis i stedet for opplysningen signifikant/ikke-signifikant). 

vii) Ved undersøkelser der doseringen skjer over en viss periode, skal mikroorganismene helst komme fra 

samme parti, dersom stabiliteten tillater dette. 

 Dersom undersøkelsene ikke foretas med et enkelt parti av mikroorganismen, skal likheten mellom de ulike 

partiene angis. 

 Dersom det brukes flere ulike doser i en undersøkelse, skal det rapporteres om forholdet mellom dose og 

skadevirkning. 

viii) Dersom det er kjent at plantevernvirkningen skyldes virkningen av restmengden av et toksin eller en 

metabolitt, eller dersom det kan forventes betydelige restmengder av toksiner/metabolitter som ikke er 

knyttet til virkningen av det aktive stoffet, skal det framlegges dokumentasjon for toksinet/metabolitten, i 

samsvar med kravene i del A i dette vedlegg. 

1.  MIKROORGANISMENS IDENTITET 

Identifiseringen og beskrivelsen av mikroorganismen gir de viktigste opplysningene og er avgjørende for 

beslutningstakingen. 

1.1. Søker 

Søkerens navn og adresse skal oppgis, i tillegg til navn, stilling, telefonnummer og faksnummer til en 

kontaktperson. 

Dersom søkeren i tillegg har et kontor, en agent eller en representant i den medlemsstaten der søknad om 

godkjenning framlegges, og dersom den ikke er den samme, i den medlemsstaten som er utpekt av 

Kommisjonen som rapporterende medlemsstat, skal navn på og adresse til det lokale kontoret, agenten eller 

representanten oppgis i tillegg til navn, stilling, telefonnummer og faksnummer til kontaktpersonen. 

1.2. Produsent 

Navn på og adresse til produsenten eller produsentene av mikroorganismen skal oppgis, i tillegg til navnet på 

og adressen til hvert anlegg der mikroorganismen produseres. Det skal oppgis et kontaktpunkt (fortrinnsvis 

et sentralt kontaktpunkt med navn, telefonnummer og faksnummer) som skal sørge for ajourføring av 

opplysninger og svare på spørsmål om produksjonsteknologi, prosesser og produktets kvalitet (herunder 

enkeltpartier, dersom det er relevant). Dersom det etter godkjenning av mikroorganismen skjer endringer i 

produsentens lokalisering eller i antallet produsenter, skal de påkrevde opplysninger oversendes 

Kommisjonen og medlemsstatene på nytt. 

1.3. Navn og artsbeskrivelse og karakterisering av stamme 

i) Mikroorganismen bør deponeres i en internasjonalt anerkjent kultursamling og tildeles et deponerings-

nummer sammen med nærmere angivelse av kultursamlingens beliggenhet. 

ii) Hver mikroorganisme som søknaden gjelder, skal identifiseres og navngis på artsnivå. Vitenskapelig 

navn og taksonomisk gruppering, det vil si familie, kjønn, arter, stamme, serotype, patovar eller andre 

betegnelser som er relevante for mikroorganismen, skal oppgis.   

  

(1) USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885, februar 1996. 
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Det skal angis om mikroorganismen: 

— forekommer naturlig på artsnivå i det planlagte bruksområdet, 

— er en villtype, 

— er en spontan eller indusert mutant, 

— er modifisert ved bruk av teknikkene beskrevet i del 2 i vedlegg I A og I B til europaparlaments- 

og rådsforordning 2001/18/EF(*) 

I de to siste tilfellene skal alle kjente ulikheter mellom den modifiserte mikroorganismen og den ville 

foreldrestammen oppgis. 

iii) Beste tilgjengelige teknologi bør brukes til å identifisere og beskrive mikroorganismen på stammenivå. 

Det skal angis hvilke framgangsmåter for forsøk og kriterier for identifikasjon (f.eks. morfologi, 

biokjemi, serologi og molekylidentifikasjon) som er lagt til grunn. 

iv) Vanlig navn eller eventuelle alternative og utgåtte navn og kodenavn som er brukt under utviklingen, 

skal angis. 

v) Slektskap med kjente sykdomsframkallende stoffer skal angis. 

1.4. Spesifikasjon av materiale som benyttes til produksjon av preparater 

1.4.1. Mikroorganismens innhold 

Høyeste og laveste innhold av mikroorganismen i materialet som er brukt til produksjon av preparater skal 

rapporteres. Innholdet skal uttrykkes i egnede måleenheter, som antall aktive enheter per volum eller vekt, 

eller på enhver annen måte som er relevant for mikroorganismen. 

Dersom de framlagte opplysningene gjelder et forsøksanlegg, skal de påkrevde opplysningene framlegges på 

nytt for Kommisjonen og medlemsstatene når metodene og framgangsmåtene for produksjon i industriell 

målestokk er blitt stabile, og dersom endringer i produksjonen medfører endringer i renhetsspesifikasjonene. 

1.4.2. Identiteten til og innholdet av urenheter, tilsetningsstoffer og forurensende mikroorganismer 

Dersom det er mulig, er det ønskelig at plantevernmiddelet ikke inneholder forurensende stoffer (herunder 

forurensende mikroorganismer). Vedkommende myndighet skal med utgangspunkt i en risikovurdering 

fastsette nivået på og arten av akseptable forurensende stoffer. 

Dersom det er mulig og hensiktsmessig skal alle forurensende mikroorganismer identifieres og det høyeste 

innhold angis i den relevante enhet. Opplysninger om identitet skal framlegges dersom det er mulig, som 

angitt i nr. 1.3 i del B i dette vedlegg. 

Relevante metabolitter (dvs. slike som forventes å være potensielt skadelige for menneskers helse og/eller 

miljøet) som det er kjent at mikroorganismen danner, skal identifiseres og beskrives på mikroorganismens 

ulike stadier og vekstfaser (se nr. viii) i denne innledningen). 

Detaljerte opplysninger om alle bestanddeler, som kondensater, dyrkingsmedium osv., skal framlegges 

dersom det er relevant. 

Med hensyn til kjemiske urenheter som er relevante for menneskers helse og/eller miljøet, skal identitet og 

høyeste innhold, uttrykt på egnet måte, oppgis. 

Med hensyn til tilsetningsstoffer skal identiteten og innholdet i g/kg oppgis. 

Opplysningene om identiteten til kjemiske stoffer, som tilsetningsstoffer, skal framlegges slik det er angitt i 

nr. 1.10 i del A i dette vedlegg. 

1.4.3. Partienes analyseprofil 

Dersom det er relevant, skal de opplysningene som er angitt i nr. 1.11 i del A i dette vedlegg framlegges, 

uttrykt i en egnet enhet. 

2.  MIKROORGANISMENS BIOLOGISKE EGENSKAPER 

2.1. Mikroorganismens historie og dens bruksområder. Naturlig forekomst og geografisk fordeling 

Det skal angis hvor mye man vet om mikroorganismen, forstått som mengden relevant kunnskap om den. 

______________  

(*) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1.  
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2.1.1. Historisk bakgrunn 

Mikroorganismens historiske bakgrunn og bruk (forsøk/forskningsprosjekter eller kommersiell bruk) skal 

framlegges. 

2.1.2. Opphav og naturlig forekomst 

Mikroorganismens geografiske utbredelse og plass i økosystemet (f.eks. vertsplante, vertsdyr eller jord som 

mikroorganismen ble isolert fra) skal oppgis. Isoleringsmetoden skal oppgis. Mikroorganismens naturlige 

forekomst i det relevante miljøet skal angis, om mulig på stammenivå. 

Dersom det gjelder en mutant eller en genetisk modifisert mikroorganisme, skal det framlegges detaljerte 

opplysninger om produksjonen av organismen og isolering, og om hvordan den klart kan skilles fra den ville 

foreldrestammen. 

2.2. Opplysninger om organismer i målgruppen 

2.2.1. Beskrivelse av organisme(r) i målgruppen 

Dersom det er relevant, skal det framlegges nærmere opplysninger om hvilke skadelige organismer 

mikroorganismen beskytter mot. 

2.2.2. Virkemåte 

Den viktigste virkemåten skal angis. I forbindelse med virkemåten skal det også angis dersom 

mikroorganismen produserer en gift som har restvirkning på organismen i målgruppen. I slike tilfeller skal 

giftens virkemåte beskrives. 

Dersom det er relevant, skal det gis opplysninger om infeksjonsstedet, hvordan inntrengingen i organismen i 

målgruppen skjer, og organismens mottakelige stadier. Det skal rapporteres om resultatene fra eventuelle 

forsøksrekker. 

Det skal angis hvordan mikroorganismen eller dens metabolitter (særlig toksiner) kan tas opp (f.eks. ved 

kontakt, mage-tarm eller innånding). Det skal også angis om mikroorganismen eller dens metabolitter 

translokeres i planter, og hvordan denne translokasjonen i så fall foregår. 

Ved sykdomsframkallende virkning på organismen i målgruppen skal infeksiøs dose (den dosen som er 

nødvendig for å forårsake en infeksjon med tilsiktet virkning på arten i målgruppen) og overførbarhet 

(mulighet for spredning av mikroorganismen i målpopulasjonen, men også fra en art i målgruppen til en 

annen (mål-)art) etter anvendelse under foreslåtte bruksforhold, angis. 

2.3. Grad av vertsspesifisitet og virkninger på andre arter enn den skadelige organismen i målgruppen 

Alle tilgjengelige opplysninger om virkningene på organismer utenfor målgruppen innenfor det området der 

mikroorganismen kan spres, skal framlegges. Forekomsten av organismer utenfor målgruppen som enten er 

nært beslektet med arten i målgruppen eller er særlig eksponert, skal angis. 

Det skal opplyses om eventuelle erfaringer med giftvirkningen av det aktive stoffet eller dets 

metabolittprodukter for mennesker eller dyr, om organismen er i stand til å kolonisere eller invadere 

mennesker eller dyr (herunder individer med nedsatt immunforsvar), og om den er sykdomsframkallende. 

Det skal opplyses om eventuelle erfaringer med det aktive stoffets eller dets produkters irriterende virkning 

på menneskers eller dyrs hud, øyne eller åndedrettsorganer, og om det er allergiframkallende ved hudkontakt 

eller innånding. 

2.4. Mikroorganismens utviklingsstadier/livssyklus 

Opplysninger om mikroorganismens livssyklus, beskrevet symbiose, parasittisme, konkurrenter, predatorer 

osv., herunder vertsorganismer samt virusvektorer, skal framlegges. 

Det skal opplyses om mikroorganismenes generasjonslengde og reproduksjonsform. 

Det skal framlegges opplysninger om forekomsten av hvilestadier og deres overlevelsestid samt virulens og 

infeksjonspotensial. 

Mikroorganismens potensial, i dens ulike utviklingsstadier etter utsetting, for å produsere metabolitter, 

herunder toksiner som er potensielt skadelige for menneskers helse og/eller miljøet, skal angis. 

2.5. Infeksjons-, sprednings- og koloniseringsevne 

Det skal gis opplysninger om mikroorganismens persistens og om dens livssyklus under typiske miljøforhold 

ved bruk. I tillegg skal det opplyses om mikroorganismen er særlig følsom for visse deler av miljøet (som 

UV-lys, jord, vann).  
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De miljøkrav som må være oppfylt (temperatur, pH, krav til næring osv.) for at mikroorganismen skal kunne 

overleve, reprodusere seg, kolonisere, forårsake skade (herunder på vev fra mennesker) og ha virkning, skal 

angis. Det skal angis om særskilte virulensfaktorer forekommer. 

Temperaturområdet innenfor hvilket mikroorganismen vokser, skal bestemmes, herunder laveste, høyeste og 

optimal temperatur. Disse opplysningene er av særlig verdi som utgangspunkt for undersøkelser av 

virkninger på menneskers helse (avsnitt 5). 

Det skal også angis hvordan faktorer som temperatur, UV-lys, pH og forekomsten av visse stoffer påvirker 

relevante toksiners stabilitet. 

Det skal framlegges opplysninger om mikroorganismens mulige spredningsveier (gjennom luft som 

støvpartikler eller aerosoler, med vertsorganismer som vektorer osv.) under miljøvilkår som er typiske for 

bruken. 

2.6. Slektskap med kjente stoffer som er sykdomsframkallende for planter, dyr eller mennesker 

Det skal angis om det finnes en eller flere arter av den slekten som den aktive og/eller eventuelt forurensende 

mikroorganismen tilhører som er kjent som sykdomsframkallende for mennesker, dyr, vekster eller andre 

arter utenfor målgruppen samt hvilken type sykdommer de forårsaker. Det skal også angis om det er mulig 

tydelig å skille den aktive mikroorganismen fra den sykdomsframkallende arten, og hvilke metoder som i så 

fall skal benyttes. 

2.7. Genetisk stabilitet og faktorer som påvirker den 

Dersom det er relevant, skal det framlegges opplysninger om genetisk stabilitet under miljøvilkår som er 

typiske for foreslått bruk (f.eks. mutasjonsfrekvensen for egenskaper knyttet til virkemåte eller opptak av 

genetisk materiale fra omgivelsene). 

Det skal også framlegges opplysninger om mikroorganismens evne til å overføre genetisk materiale til andre 

organismer samt dens evne til å være sykdomsframkallende for planter, dyr og mennesker. Dersom 

mikroorganismen har relevante, ytterligere genetiske egenskaper, skal stabiliteten til de kodete egenskapene 

angis. 

2.8. Opplysninger om danningen av metabolitter (særlig toksiner) 

Dersom andre stammer som tilhører samme art av mikroorganisme som stammen som det søkes om 

godkjenning for, er kjent for å danne metabolitter (særlig toksiner) med uakseptable virkninger på 

menneskers helse og/eller miljøet under eller etter anvendelse, skal det framlegges opplysninger om stoffets 

art og struktur, forekomst i og utenfor cellen, stabilitet og virkemåte (herunder ytre og indre faktorer hos 

mikroorganismen som er nødvendig for virkningen) i tillegg til stoffets virkning på mennesker, dyr eller 

andre arter utenfor målgruppen. 

Forholdene der mikroorganismen danner metabolitten(e) under, særlig når det gjelder toksin(er), skal 

beskrives. 

Alle tilgjengelige opplysninger skal gis om mekanismen som regulerer mikroorganismenes danning av 

metabolitten(e). 

Alle tilgjengelige opplysninger skal gis om hvilken påvirkning metabolittene som er dannet, har på 

mikroorganismens virkemåte. 

2.9. Antibiotika og andre antimikrobielle stoffer 

Mange mikroorganismer danner visse antibiotiske stoffer. Interferens med bruk av antibiotika i medisin eller 

veterinærmedisin skal unngås på alle trinn i utviklingen av mikrobielle plantevernmidler. 

Det skal framlegges opplysninger om mikroorganismens resistens mot eller følsomhet for antibiotika eller 

andre antimikrobielle stoffer, særlig stabiliteten til gener som koder for antibiotisk resistens, med mindre det 

kan dokumenteres at mikroorganismen ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse, 

eller at den ikke kan overføre sin resistens til antibiotika eller andre antimikrobielle stoffer. 

3.  YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OM MIKROORGANISMEN 

 Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal beskrive formålene med bruken av preparater som inneholder 

mikroorganismen samt dosering og metode for bruk eller foreslått bruk.  
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ii) De framlagte opplysningene skal spesifisere metodene og forholdsreglene som normalt skal følges ved 

håndtering, lagring og transport av mikroorganismen. 

iii) De undersøkelser, data og opplysninger som framlegges, skal godtgjøre at de foreslåtte tiltakene er 

egnet til bruk i nødssituasjoner. 

iv) De nevnte opplysningene og dataene er påkrevd for hver mikroorganisme, med mindre annet er angitt. 

3.1. Funksjon 

Den biologiske funksjonen skal angis som: 

— bakteriebekjempelse, 

— soppbekjempelse, 

— insektsbekjempelse, 

— middbekjempelse, 

— bløtdyrbekjempelse, 

— nematodebekjempelse, 

— ugressbekjempelse, 

— annet (skal spesifiseres). 

3.2. Planlagt bruksområde 

Bruksområde(r), eksisterende og foreslåtte, for preparater som inneholder mikroorganismen, skal angis som: 

— feltbruk, som jordbruk, hagebruk, skogbruk og vindyrking, 

— beskyttede vekster (f.eks. i veksthus), 

— grøntanlegg, 

— ugressbekjempelse utenfor dyrket mark, 

— privat hagebruk, 

— prydplanter, 

— lagrede produkter, 

— annet (gi nærmere opplysninger). 

3.3. Beskyttede eller behandlede vekster eller produkter 

Det skal framlegges detaljerte opplysninger om eksisterende og tilsiktet bruk med hensyn til hvilke vekster, 

vekstgrupper, planter eller planteprodukter som skal beskyttes. 

3.4. Produksjonsmetode og kvalitetskontroll 

Det skal framlegges fullstendige opplysninger om hvordan mikroorganismen produseres i bulk. 

Både produksjonsmetoden/-prosessen og produktet skal regelmessig kvalitetskontrolleres av søkeren. Særlig 

skal forekomst av spontane endringer i mikroorganismens viktige egenskaper og fravær/forekomst av 

vesentlige forurensende stoffer overvåkes. Kriteriene for kvalitetssikring av produksjonen skal framlegges. 

Metodene som brukes for å sikre et ensartet produkt, og forsøksmetodene som skal sikre mikroorganismens 

standardisering, vedlikehold og renhet, skal beskrives og spesifiseres (f.eks. HACCP). 

3.5. Opplysninger om forekomst eller mulig utvikling av resistens hos organismen/organismer i 

målgruppen. 

Alle tilgjengelige opplysninger om mulig forekomst eller utvikling av resistens eller kryssresistens hos 

organismen/organismer i målgruppen skal framlegges. Dersom det er mulig skal hensiktsmessige 

håndteringsstrategier beskrives. 

3.6. Metoder for å hindre tap av virulens i mikroorganismens grunnstamme 

Det skal framlegges metoder for å hindre tap av virulens i stamkulturer. 
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I tillegg skal eventuelle tilgjengelige metoder som kan forhindre at mikroorganismen mister sin virkning på 

målartene, beskrives. 

3.7. Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, lagring, transport eller brann 

Det skal framlegges et sikkerhetsdatablad i henhold til artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 for hver 

mikroorganisme. 

3.8. Framgangsmåter for destruering eller dekontaminering 

Kontrollert forbrenning i et godkjent forbrenningsanlegg er i mange tilfeller den foretrukne eller eneste 

metoden for sikker disponering av mikroorganismer, forurensede materialer eller forurenset emballasje. 

Metoder for sikker disponering av mikroorganismen, eller om nødvendig, for å drepe den før disponering, og 

metoder for disponering av forurenset emballasje og forurensede materialer, skal beskrives i detalj. Det skal 

framlegges opplysninger om nevnte metoder for å dokumentere at de er virkningsfulle og sikre. 

3.9. Tiltak ved ulykker 

Det skal framlegges opplysninger om metoder for å uskadeliggjøre mikroorganismen i miljøet (f.eks. vann 

eller jord) ved ulykker. 

4.  ANALYSEMETODER 

 Innledning 

Bestemmelsene i dette avsnitt omfatter bare de analysemetodene som er påkrevd for kontroll og overvåking 

etter registrering. 

Overvåking etter godkjenning kan vurderes for alle sider av risikovurderingen. Dette er særlig tilfelle dersom 

(stammer av) mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i det planlagte bruksområdet, vurderes for 

godkjenning. Søkeren skal framlegge en begrunnelse for valg av analysemetoder som er brukt for å 

framskaffe opplysninger i henhold til kravene i denne forordning eller for andre formål. Ved behov vil egne 

retningslinjer for slike metoder utarbeides på grunnlag av de samme kravene som benyttes i forbindelse med 

kontroll og overvåking etter registrering. 

Det skal framlegges beskrivelser av metodene, og de skal omfatte utstyr, materialer og forsøksvilkår. Det 

skal opplyses om internasjonalt anerkjente metoder som kan brukes. 

Metodene skal være så enkle og rimelige som praktisk mulig, og skal kunne gjennomføres med allment 

tilgjengelig utstyr. 

For metoder som brukes til å analysere mikroorganismer og deres restmengder, er opplysninger om 

spesifisitet, linearitet, nøyaktighet og repeterbarhet, som definert i nr. 4.1 og 4.2 i del A i dette vedlegg, også 

påkrevd. 

I forbindelse med dette avsnitt gjelder følgende definisjoner: 

Urenheter, metabolitter, 

relevante metabolitter, 

restmengder 

Som definert i forordning (EF) nr. 1107/2009 

Relevante urenheter Urenheter, i henhold til definisjonen over, som er potensielt skadelige for 

menneskers eller dyrs helse og/eller miljøet 

Følgende prøver skal framlegges på forespørsel: 

i) prøver av mikroorganismen slik den er produsert, 

ii) analysestandarder for relevante metabolitter (særlig toksiner) og alle andre bestanddeler som inngår i 

restmengdedefinisjonen, 

iii) prøver av referansestoffer for de relevante urenhetene, dersom de er tilgjengelige. 

4.1. Metoder for analyse av mikroorganismen slik den er produsert 

— Metoder for identifisering av mikroorganismen. 

— Metoder for å framskaffe opplysninger om mulige variabilitet hos grunnstamme/aktiv mikroorganisme. 
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— Metoder for å skille en mutant av mikroorganismen fra den ville foreldrestammen. 

— Metoder for å bestemme renheten hos den grunnstammen som partiene er framstilt fra, og metoder for å 

kontrollere denne renheten. 

— Metoder for å bestemme innholdet av mikroorganismer i det produserte materialet som brukes til 

produksjon av preparater, og metoder for å vise at forurensende mikroorganismer holdes på et 

tilfredsstillende nivå. 

— Metoder for å bestemme relevante urenheter i det produserte materialet. 

— Metoder for å kontrollere fravær av og mengdebestemme (med hensiktsmessige bestemmelsesgrenser) 

mulig forekomst av stoffer som er sykdomsframkallende for mennesker og pattedyr. 

— Metoder for å bestemme mikroorganismens lagringsstabilitet og holdbarhetstid, dersom det er 

hensiktsmessig. 

4.2. Metoder for å bestemme og mengdebestemme restmengder (levedyktige eller ikke-levedyktige) 

av: 

— de(n) aktive mikroorganismen(e) og 

— relevante metabolitter, (særlig toksiner), 

på og/eller i vekster, i næringsmidler og fôr, i vev og kroppsvæsker fra dyr og mennesker, i jord, i vann 

(herunder drikkevann, grunnvann og overflatevann) og i luft, dersom det er relevant. 

Metoder for analyse av mengden av eller aktiviteten til proteinholdige produkter skal også inkluderes, f.eks. 

ved forsøk med kulturer i eksponentiell fase og supernatanter fra kulturer i biologiske forsøk med dyreceller. 

5.  VIRKNINGER PÅ MENNESKERS HELSE 

 Innledning 

i) Tilgjengelige opplysninger som bygger på mikroorganismens egenskaper og tilsvarende organismer 

(avsnitt 1, 2 og 3), herunder helserapporter og medisinske rapporter, kan være tilstrekkelig til å avgjøre 

om mikroorganismen kan påvirke menneskers helse (smittefarlig virkning /sykdomsframkallende 

virkning /giftvirkning) eller ikke. 

ii) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene som er framlagt for et eller flere 

preparater som inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelige til å vurdere de direkte eller indirekte 

risikoene for mennesker i forbindelse med håndtering og bruk av plantevernmidler som inneholder 

mikroorganismen, risikoen for mennesker som håndterer behandlede produkter, og risikoen for 

mennesker som skyldes spor av restmengder eller forurensende stoffer i næringsmidler og vann. I 

tillegg skal de framlagte opplysningene være tilstrekkelig til å: 

— avgjøre om mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette hensiktsmessige vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning, 

— fastsette risiko- og sikkerhetssetninger (når de er innført), med henblikk på vern av mennesker, dyr 

og miljøet, som skal angis på emballasjen (beholdere), 

— fastsette relevante førstehjelpstiltak samt egnede diagnostiske og terapeutiske tiltak som skal 

iverksettes i tilfelle infeksjon eller andre skadevirkninger hos mennesker. 

iii) Alle virkninger som er påvist under undersøkelser, skal rapporteres. Undersøkelser som kan bli 

nødvendig for å vurdere mekanismen som sannsynligvis er involvert og betydningen av disse 

virkningene, skal også foretas. 

iv) Ved alle undersøkelser skal faktisk oppnådd dose angis både i kolonidannende enhet per kilo 

kroppsvekt (cfu/kg) og i andre hensiktsmessige enheter. 

v) Vurderingen av mikroorganismen skal foretas på en trinnvis måte. 

Det første trinnet (Trinn I) omfatter tilgjengelige grunnleggende opplysninger og grunnleggende 

undersøkelser som skal foretas for alle mikroorganismer. Avgjørelsen om hvilket forsøksprogram som er 

hensiktsmessig skal foretas for hvert enkelt tilfelle, på grunnlag av en ekspertvurdering. Det kreves vanligvis 



Nr. 35/526 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.5.2019 

 

oppdaterte data fra konvensjonelle toksikologiske og/eller patologiske forsøk med laboratoriedyr, med 

mindre søkeren kan dokumentere, på grunnlag av tidligere opplysninger, at bruk av mikroorganismen, under 

planlagte bruksvilkår, ikke har noen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse. I påvente av at 

særskilte retningslinjer er godkjent på internasjonalt plan, skal nødvendige opplysninger framskaffes ved 

hjelp av tilgjengelige retningslinjer for forsøk (f.eks. USEPA OPPTS-retningslinjene). 

Undersøkelser på trinn II skal foretas dersom forsøk på trinn I har vist helseskadelige virkninger. Typen 

undersøkelse som skal foretas, avhenger av virkningene som er observert ved undersøkelsene på trinn I. Før 

slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med hensyn 

til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

 TRINN I 

5.1. Grunnleggende opplysninger 

Det er påkrevd med grunnleggende opplysninger om mikroorganismens evne til å forårsake skadevirkninger, 

som evnen til å kolonisere, forårsake skade og produsere toksiner og andre relevante metabolitter. 

5.1.1. Medisinske data 

Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 10 i rådsdirektiv 98/24/EF, skal det framlegges praktiske data 

og opplysninger om gjenkjennelse av symptomer på infeksjon og sykdomsframkallende evne og om 

effektiviteten av førstehjelp og terapeutiske tiltak, i den grad slike data og opplysninger er tilgjengelige. 

Dersom det er relevant, skal effektiviteten av potensielle antidoter undersøkes og rapporteres. Dersom det er 

relevant, skal metoder for å drepe eller uskadeliggjøre mikroorganismen, angis (se nr. 3.8). 

Data og opplysninger om hvordan mennesker påvirkes av eksponering er, dersom de er tilgjengelige og av 

påkrevd kvalitet, av særlig verdi for å bekrefte gyldigheten av ekstrapoleringer og konklusjoner med hensyn 

til utsatte organer, virulens og skadevirkningenes reversibilitet. Slike opplysninger kan komme fra utilsiktet 

eller yrkesmessig eksponering. 

5.1.2. Medisinsk overvåking av personell ved produksjonsanlegg 

Tilgjengelige rapporter fra helseovervåkingsprogrammer på arbeidsplassen skal framlegges, underbygd med 

detaljerte opplysninger om utformingen av programmet og om eksponering for mikroorganismen. Slike 

rapporter bør omfatte opplysninger om mikroorganismens virkemåte, dersom det er mulig. Disse rapportene 

skal, i den grad de er tilgjengelige, omfatte opplysninger om personer som er eksponert ved 

produksjonsanlegg eller etter anvendelse av mikroorganismen (f.eks. ved virkningsforsøk). 

Særlig oppmerksomhet skal vies personer som kan være ekstra mottakelige, f.eks. på grunn av tidligere 

sykdom, medisinering, nedsatt immunforsvar, graviditet eller amming. 

5.1.3. Eventuelle opplysninger om sensibilisering/allergiframkallende evne 

Tilgjengelige opplysninger om sensibilisering og allergiske reaksjoner hos arbeidstakere, herunder ansatte 

ved produksjonsanlegg, arbeidstakere innen landbruk og forskning og andre som er eksponert for 

mikroorganismen, skal framlegges og omfatte, dersom det er relevant, nærmere opplysninger om tilfeller av 

overfølsomhetsreaksjoner og kronisk sensibilisering. De framlagte opplysningene skal omfatte nærmere 

opplysninger om eksponeringens hyppighet, grad og varighet, observerte symptomer og andre relevante 

kliniske observasjoner. Det skal opplyses om arbeidstakere har gjennomgått allergiforsøk eller vært 

intervjuet om allergisymptomer. 

5.1.4. Direkte observasjoner, f. eks. kliniske tilfeller 

Foreliggende rapporter fra allment tilgjengelig litteratur om mikroorganismen eller nært beslektede 

medlemmer av den taksonomiske gruppen (når det gjelder kliniske tilfeller) skal, dersom de er hentet fra 

fagtidsskrifter eller offisielle rapporter, framlegges sammen med rapportene fra eventuelle 

oppfølgingsundersøkelser som er foretatt. Slike rapporter er av særlig verdi og skal inneholde fullstendige 

beskrivelser av eksponeringens art, grad og varighet, i tillegg til observerte kliniske symptomer, 

førstehjelpstiltak og terapeutiske tiltak som er benyttet, og hvilke målinger og observasjoner som er gjort. 

Sammendrag og kortfattede opplysninger er av liten verdi. 

Dersom det er foretatt forsøk med dyr, kan rapporter om kliniske tilfeller være av særlig verdi for å bekrefte 

holdbarheten av tolkinger der data for dyr er overført til mennesker, og ved å identifisere uventede 

skadevirkninger som er særskilte for mennesker. 

5.2. Grunnleggende undersøkelser 

For at de oppnådde resultatene skal kunne tolkes korrekt, er det av den største betydning at de foreslåtte 

forsøksmetodene er relevante med hensyn til artsfølsomhet, tilførselsveier osv. og relevante fra et biologisk 

og toksikologisk synspunkt. Tilførselsveien for mikroorganismen som brukes ved forsøkene, avhenger av de 

viktigste eksponeringsveiene for mennesker.  
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For å vurdere virkningene på mellomlang og lang sikt etter akutt, subakutt eller semikronisk eksponering for 

mikroorganismer, er det nødvendig å benytte de valgmuligheter som finnes i OECD-retningslinjene, det vil 

si å forlenge vedkommende undersøkelser med en restitusjonsperiode og deretter foreta en fullstendig 

makroskopisk og mikroskopisk patologisk undersøkelse, herunder en undersøkelse av forekomsten av 

mikroorganismer i vev og organer. Dette gjør det lettere å tolke enkelte virkninger og gir mulighet for å 

gjenkjenne infeksjonsevne og/eller sykdomsframkallende evne, som igjen gjør det lettere å treffe avgjørelser 

om andre emner, som nødvendigheten av å foreta langtidsundersøkelser (kreftframkallende egenskaper osv., 

se nr. 5.3) og om det skal foretas undersøkelser av restmengder (se nr. 6.2). 

5.2.1. Sensibilisering(1) 

 Formå let  med forsøk et  

Forsøket vil gi tilstrekkelige opplysninger til å vurdere mikroorganismens potensial for å framkalle 

sensibiliseringsreaksjoner ved innånding og ved hudeksponering. Det skal foretas et forsøk med høyeste 

eksponering. 

 Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser ( 2)  

Opplysninger om sensibilisering skal rapporteres. 

5.2.2. Akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

De undersøkelsene, dataene og opplysningene som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige å 

identifisere virkningene av en enkelteksponering for mikroorganismen, og særlig til å bestemme eller angi: 

— mikroorganismens giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne, 

— virkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd og mulige 

makropatologiske funn post mortem, 

— toksisk virkemåte, dersom det er mulig, 

— de relative farene som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene og 

— blodanalyser i løpet av undersøkelsene for å vurdere eliminasjonen av mikroorganismen. 

Akutte toksiske/sykdomsframkallende virkninger kan være ledsaget av infeksjonsevne og/eller virkninger av 

lengre varighet som ikke kan observeres umiddelbart. Med henblikk på vurdering av helse er det nødvendig 

å undersøke mikroorganismens infeksjonsevne hos forsøkspattedyr i forbindelse med oralt inntak, innånding 

og intraperitoneal/subkutan injeksjon. 

Under undersøkelsene av akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne skal det gjøres et 

anslag over utskillingen av mikroorganismen og/eller det aktive toksinet i organene som anses som relevante 

for mikrobiell undersøkelse (f.eks. lever, nyrer, milt, lunger, hjerne, blod og tilførselssted). 

Observasjonene skal være vitenskapelig begrunnede og kan omfatte antallet mikroorganismer i alt vev som 

sannsynligvis er påvirket (f.eks. som viser tegn til skader), og i de viktigste organene: nyrer, hjerne, lever, 

lunger, milt, blære, blod, lymfekjertel, mage-tarm-kanal, brissel og i skader ved inokuleringsstedet på døde 

eller døende dyr samt ved prøvetaking under forsøket og ved avlivingen. 

Opplysningene som framskaffes ved forsøk for akutt giftighet, sykdomsframkallende evne og 

infeksjonsevne, er av særlig verdi for vurderingen av farer som sannsynligvis vil oppstå ved ulykker, og 

risikoer for forbrukere som følge av eksponering for mulige restmengder. 

5.2.2.1. Akut t  o ra l  gi f t i gh et ,  sykd omsf ramka l lend e evn e og infek sjonsevn e  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Mikroorganismenes akutte orale giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne skal rapporteres.  

  

(1) De tilgjengelige metodene for forsøk for hudsensibilisering egner seg ikke for mikroorganismer. Når det gjelder mikroorganismer 

er sensibilisering ved innånding mest sannsynlig et større problem sammenlignet med hudeksponering, men så langt finnes det 

ingen gyldige forsøksmetoder. Utvikling av slike metoder er derfor av stor viktighet. Inntil dette skjer, bør alle mikroorganismer 

anses som potensielt sensibiliserende. Med denne framgangsmåten tas det også hensyn til personer med nedsatt immunforsvar eller 

andre følsomme individer i befolkningen (f.eks. gravide, nyfødte og eldre personer). 

(2) Ettersom det ikke finnes egnede forsøksmetoder, vil alle mikroorganismer bli betraktet som potensielt sensibiliserende, med 

mindre søkeren vil dokumentere at mikroorganismen ikke har potensial for sensibilisering ved å framlegge data. Foreløpig er det 

derfor ikke obligatorisk å framlegge slike data. 
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5.2.2.2. Akut t  gi f t i gh et ,  sykd omsframka l lend e evn e og infek sjonsevn e ved  innånding  

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Mikroorganismens giftighet(1), sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne ved innånding skal 

rapporteres. 

5.2.2.3. In t rap eri t on ea l/ subkutan  enk el td ose  

Et intraperitonealt/subkutant forsøk anses som en svært følsom framgangsmåte for å fastsette særlig 

infeksjonsevne. 

 Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Intraperitoneal injeksjon er alltid påkrevd for alle mikroorganismer. Dersom den høyeste temperaturen for 

vekst og formering er lavere enn 37 °C, kan imidlertid en sakkyndig uttalelse benyttes til å vurdere om 

subkutan injeksjon er å foretrekke framfor en intraperitoneal injeksjon. 

5.2.3. Genotoksisitetsforsøk 

Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Dersom mikroorganismen produserer økotoksiner i samsvar med nr. 2.8, skal disse toksinene og andre 

relevante metabolitter i dyrkingsmediet også undersøkes for genotoksisitet. Slike forsøk med toksiner og 

metabolitter skal, dersom det er mulig, foretas ved hjelp av det rensede kjemiske stoffet. 

Dersom grunnleggende undersøkelser ikke tyder på at toksiske metabolitter er dannet, skal undersøkelser av 

selve mikroorganismen vurderes, avhengig av en sakkyndig uttalelse med hensyn til relevansen og 

gyldigheten av de grunnleggende dataene. For virus skal faren for innsettingsmutagenese i pattedyrceller 

eller faren for kreftframkallende egenskaper drøftes. 

Formå let  med forsøk et  

— Disse undersøkelsene er av verdi når det gjelder å: 

— forutsi genotoksisk potensial, 

— identifisere på et tidlig tidspunkt genotoksiske kreftframkallende stoffer, 

— klarlegge virkemåten til noen kreftframkallende stoffer. 

Det er viktig at det velges en fleksibel framgangsmåte, der valg av ytterligere forsøk avhenger av tolkingen 

av resultatene på hvert enkelt trinn. 

Forsøk svi lkår ( 2)  

Genotoksisitet hos cellulære mikroorganismer vil, dersom det er mulig, bli undersøkt etter at cellene er 

åpnet. Metoden som brukes ved tillaging av prøver, bør begrunnes. 

Genotoksisitet hos virus skal undersøkes på infeksiøse isolater. 

5.2.3.1. Undersøkelser in vitro 

Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Resultatene av forsøk for arvestoffskadelighet in vitro (undersøkelse av genmutasjon hos bakterier, forsøk 

for klastogene virkninger i pattedyrceller og forsøk for genmutasjon i pattedyrceller), skal framlegges. 

5.2.4. Cellekulturundersøkelser 

Disse opplysningene skal rapporteres når det gjelder mikroorganismer med intracellulær formering, som 

virus, viroider eller særskilte bakterier eller protozoer, med mindre opplysningene i henhold til avsnitt 1, 2 

og 3 tydelig viser at mikroorganismen ikke formerer seg i varmblodige organismer. Det skal foretas en 

cellekulturundersøkelse på menneskelige celle- og vevkulturer fra ulike organer. Utvelgelsen kan baseres på 

de organer som forventes å være målorgan etter infeksjon. Dersom menneskelige celle- eller vevkulturer fra 

bestemte organer ikke er tilgjengelige, kan celle- og vevkulturer fra andre pattedyr brukes. For virus er evnen 

til interaksjon med det menneskelige genom av grunnleggende betydning.  

  

(1) Et innåndingsundersøkelse kan erstattes med en intratrekeal undersøkelse. 

(2) Ettersom eksisterende forsøksmetoder er utformet for løselige kjemikalier, er det nødvendig å utvikle metodene slik at de egner seg 

for mikroorganismer. 
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5.2.5. Opplysninger om korttidsgiftighet og sykdomsframkallende evne 

Formå let  med forsøk et  

Undersøkelser av giftighet etter kortvarig eksponering skal være slik utformet at de gir opplysninger om 

mengden mikroorganisme som kan tolereres uten giftvirkninger under vilkårene for undersøkelsen. Slike 

undersøkelser gir verdifulle opplysninger om risikoene for de som håndterer og bruker preparater som 

inneholder mikroorganismen. Korttidsundersøkelser kan særlig gi viktig kunnskap om mikroorganismens 

mulige kumulative virkninger, og om farene for arbeidstakere som kan være utsatt for intensiv eksponering. 

Korttidsundersøkelser gir også nyttige opplysninger om utformingen av undersøkelser av kronisk giftighet. 

De undersøkelser, data og opplysninger som skal framlegges og vurderes, skal være tilstrekkelige til å 

identifisere virkningene av gjentatt eksponering for mikroorganismen, og særlig til ytterligere å fastsette eller 

vise: 

— forholdet mellom dose og skadevirkning, 

— mikroorganismens giftighet, herunder NOAEL for toksiner, dersom det om nødvendig, 

— målorganer, dersom det er relevant, 

— virkningenes tidsforløp og kjennetegn, med en detaljert beskrivelse av endringer i atferd og mulige 

makropatologiske funn post mortem, 

— særlig giftvirkninger og patologiske endringer, 

— dersom det er relevant, visse observerte giftvirkningers persistens og reversibilitet etter opphør av 

dosering, 

— toksisk virkemåte, dersom det er mulig, og 

— den relative fare som er forbundet med de ulike eksponeringsveiene. 

Under korttidsundersøkelsen av giftighet skal det gjøres et anslag over mikroorganismens eliminasjon i de 

viktigste organene. 

Det skal også foretas undersøkelser med hensyn til endepunkter for sykdomsframkallende evne og 

infeksjonsevne. 

Forh old  d er  d et  k reves  und ersøk elser  

Mikroorganismens korttidsgiftighet (minst 28 dager) skal rapporteres. 

Valget av forsøksart skal begrunnes. Undersøkelsens lengde skal fastsettes på grunnlag av opplysninger om 

akutt giftighet og eliminasjon. 

En sakkyndig vurdering er påkrevd for å avgjøre hvilken tilførselsvei som skal foretrekkes. 

5.2.5.1. Helsevi rkninger  et t e r  gj en ta t t  ek spon erin g ved  innånding  

Opplysninger om helsevirkninger etter gjentatt eksponering ved innånding er ansett som nødvendig, særlig 

for risikovurderingen av arbeidsmiljø. Gjentatt eksponering kan påvirke eliminasjonsevnen (f.eks. resistens) 

hos verten (menneske). Videre krever en korrekt risikovurdering at giftigheten undersøkes etter gjentatte 

eksponeringer for forurensende stoffer, dyrkingsmedium, formuleringsstoffer og mikroorganismen. Det skal 

tas hensyn til at formuleringsstoffene i plantevernmidlene kan påvirke mikroorganismens giftighet og 

infeksjonsevne. 

Fo rhold  der  de t  kreves  undersøkel ser  

Opplysninger om en mikroorganismes korttids infeksjonsevne, sykdomsframkallende evne og giftighet 

(gjennom luftveiene) er påkrevd, med mindre de opplysningene som allerede foreligger, er tilstrekkelige til å 

vurdere virkningene på menneskers helse. Dette kan være tilfelle dersom det dokumenteres at 

forsøksmaterialet ikke inneholder fraksjoner som kan innåndes og/eller at gjentatt eksponering ikke 

forventes. 

5.2.6. Foreslått behandling: førstehjelpstiltak, medisinsk behandling 

Førstehjelpstiltakene som skal benyttes ved infeksjon og ved forurensning av øyne, skal være angitt. 

Terapeutiske tiltak som skal benyttes ved inntak eller ved forurensning av øyne og hud, skal beskrives i 

detalj. Det skal framlegges opplysninger, dersom de finnes og er tilgjengelige, på grunnlag av praktisk 

erfaring, om effektiviteten av alternative behandlingsmetoder, eller på teoretisk grunnlag i øvrige tilfeller. 

Det skal framlegges opplysninger om antibiotikaresistens. 

(SLUTT PÅ TRINN I)  
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TRINN II 

5.3. Særskilte undersøkelser av giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

I visse tilfeller kan det være nødvendig å foreta tilleggsundersøkelser for ytterligere å belyse 

skadevirkningene på mennesker. 

Særlig dersom resultatene av tidligere undersøkelser tyder på at mikroorganismen kan forårsake langtids 

helsevirkninger, skal undersøkelser av kronisk giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne, 

kreftframkallende virkninger og reproduksjonstoksisitet foretas. Dessuten skal det foretas kinetiske 

undersøkelser dersom det dannes et toksin. 

De undersøkelsene som er påkrevd, skal utformes fra tilfelle til tilfelle i lys av de særlige parametrer som 

skal undersøkes, og målene som skal nås. Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet 

med vedkommende myndigheter med hensyn til type hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

5.4. Undersøkelser in vivo med somatiske celler 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom alle resultatene av undersøkelsene in vitro er negative, skal det foretas ytterligere forsøk, idet det tas 

hensyn til andre relevante opplysninger som er tilgjengelige. Forsøket kan være en undersøkelse in vivo eller 

en undersøkelse in vitro med et annet stoffskiftesystem enn det/de som er brukt tidligere. 

Dersom det cytogenetiske forsøket in vitro er positivt, skal det foretas et forsøk in vivo med somatiske celler 

(metafaseanalyse i beinmarg fra gnagere eller en mikrokjerneforsøk med gnagere). 

Dersom et av genmutasjonsforsøkene in vitro er positivt, skal det foretas et forsøk in vivo for å undersøke 

reparasjonssyntese av DNA eller et flekkforsøk med mus. 

5.5. Genotoksisitet — Undersøkelser in vivo av kjønnsceller 

 Målet for forsøket og forsøksvilkår 

Se nr. 5.4 i del A. 

 Forhold der det kreves undersøkelser 

Dersom et resultat av en undersøkelse in vivo med somatiske celler er positivt, kan forsøk in vivo med 

kjønnsceller være berettiget. Behovet for å foreta slike forsøk skal vurderes fra tilfelle til tilfelle, idet det tas 

hensyn til andre relevante tilgjengelige opplysninger, herunder bruk og forventet eksponering. Egnede forsøk 

vil innebære undersøkelse av interaksjonen med DNA (som forsøk for dominant dødelig virkning), 

vurdering av potensialet for arvelige virkninger, og eventuelt en kvantitativ vurdering av arvelige virkninger. 

Dersom kvantitative undersøkelser skal foretas, bør den være solid begrunnet, ettersom slike undersøkelser 

er svært sammensatte. 

(SLUTT PÅ TRINN II) 

5.6. Sammendrag av giftighet, sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne for pattedyr samt generell 

vurdering 

Det skal framlegges et sammendrag av alle data og opplysninger som er framlagt i henhold til nr. 5.1 - 5.5. 

Det skal omfatte en detaljert og kritisk vurdering av nevnte data, som kan ligge til grunn for kriterier og 

retningslinjer for vurdering og beslutningstaking, med særlig henvisning til de risikoer for mennesker og dyr 

som oppstår eller kan oppstå samt datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet. 

Det skal redegjøres for om eksponering av mennesker eller dyr har noen betydning for vaksinasjon eller 

serologisk overvåking. 

6.  RESTMENGDER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, NÆRINGSMIDLER OG FÔR 

 Innledning 

i) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene for ett eller flere preparater som 

inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig til å vurdere risikoene for mennesker og/eller dyr som 

eksponeres for mikroorganismen og for spor av dens restmengder og metabolitter (toksiner) som finnes 

i eller på planter eller planteprodukter. 

ii) I tillegg skal de framlagte opplysningene være tilstrekkelige til å: 

— avgjøre om mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette hensiktsmessige vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning,  
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— dersom det er relevant, fastsette grenseverdier for restmengder, perioder før innhøsting for å 

beskytte forbrukere og venteperioder for å verne arbeidstakere som håndterer behandlede vekster 

og produkter. 

iii) Ved vurderingen av risikoene med restmengder er det ikke nødvendig med forsøksdata om 

restmengdens eksponeringsnivå dersom det kan dokumenteres at mikroorganismen og dens 

metabolitter ikke er farlige for mennesker i de konsentrasjonene som kan forekomme som et resultat av 

godkjent bruk. Denne begrunnelsen kan bygge på allment tilgjengelig litteratur, på praktisk erfaring og 

på opplysninger som er framlagt i henhold til avsnitt 1, 2 og 5. 

6.1. Persistens og sannsynlighet for formering i eller på vekster, fôr eller næringsmidler 

Det skal framlegges et begrunnet anslag over mikroorganismens og relevante sekundære metabolitters 

(særlig toksiners) persistens/konkurranseevne i eller på vekster under rådende miljøforhold under og etter 

tilsiktet bruk, idet det tas særlig hensyn til opplysningene gitt i henhold til avsnitt 2. 

Dessuten skal det i søknaden oppgis i hvilken grad og på hvilket grunnlag det anses at mikroorganismen kan 

(eller ikke kan) formere seg i eller på planten eller planteproduktet under bearbeiding av råstoffet. 

6.2. Tilleggsopplysninger som kreves 

Forbrukerne kan bli eksponert for mikroorganismer i lang tid som et resultat av forbruk av behandlede 

matvarer. Potensielle virkninger på forbrukerne skal derfor avledes av undersøkelser av kroniske eller 

semikroniske virkninger, slik at toksikologiske endepunkter, som ADI, kan fastsettes for risikohåndtering. 

6.2.1. Ikke-levedyktige restmengder 

En ikke-levedyktig mikroorganisme er en mikroorganisme som ikke er i stand til replikasjon eller til 

overføring av genetisk materiale. 

Dersom det er påvist at relevante mengder av mikroorganismen eller av metabolitter, særlig toksiner, er 

persistente i henhold til nr. 2.4 og 2.5, er fullstendige forsøksdata for restmengder som fastsatt i avsnitt 6 i 

del A i dette vedlegg påkrevd dersom konsentrasjonene av mikroorganismen og/eller dens toksiner i eller på 

behandlede næringsmidler eller behandlet fôr forventes å være høyere enn under naturlige forhold eller ved 

en annen fenotypisk tilstand. 

I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal konklusjonen med hensyn til forskjellen mellom naturlige 

konsentrasjoner og en forhøyd konsentrasjon som skyldes behandling med mikroorganismen, bygge på data 

framkommet ved forsøk og ikke på ekstrapoleringer eller beregninger ut fra modeller. 

Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

6.2.2. Levedyktige restmengder 

Dersom opplysningene som er framlagt i henhold til nr. 6.1 tyder på at relevante mengder av 

mikroorganismen er persistente i eller på behandlede produkter, næringsmidler eller fôr, skal mulige 

virkninger på mennesker og/eller dyr undersøkes, med mindre det kan dokumenteres ut fra avsnitt 5 at 

mikroorganismen og dens metabolitter og/eller nedbrytingsprodukter ikke er farlige for mennesker i de 

konsentrasjoner og av den art som kan forekomme som et resultat av godkjent bruk. 

I samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 skal konklusjonen med hensyn til forskjellen mellom naturlige 

konsentrasjoner og en forhøyd konsentrasjon som skyldes behandling med mikroorganismen, bygge på data 

framkommet ved forsøk og ikke på ekstrapoleringer eller beregninger ut fra modeller. 

Levedyktige restmengders persistens skal vies særlig oppmerksomhet dersom det er påvist infeksjonsevne 

eller sykdomsframkallende evne for pattedyr i henhold til nr. 2.3 og 2.5 eller avsnitt 5, og/eller dersom andre 

opplysninger tyder på at det er en fare for forbrukere og/eller arbeidstakere. I slike tilfeller kan 

vedkommende myndigheter kreve undersøkelser som tilsvarer dem som er fastsatt i del A. 

Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas.  
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6.3. Sammendrag og vurdering av restmengders atferd på grunnlag av opplysninger framlagt i henhold til 

nr. 6.1 og 6.2. 

7.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET 

 Innledning 

i) Opplysninger om mikroorganismens og dens restmetabolitters opprinnelse, egenskaper og 

overlevelsesevne samt tilsiktet bruk utgjør grunnlaget for en vurdering av skjebne og atferd i miljøet. 

 Det kreves vanligvis forsøksdata, med mindre det kan dokumenteres at en vurdering av skjebne og 

atferd i miljøet kan gjøres på bakgrunn av de opplysningene som allerede foreligger. Denne 

begrunnelsen kan bygge på allment tilgjengelig litteratur, på praktisk erfaring og på opplysninger som 

er framlagt i henhold til avsnitt 1 til 6. Mikroorganismens funksjon i prosesser i miljøet er av særlig 

interesse. 

ii) De framlagte opplysningene skal, sammen med andre relevante opplysninger og opplysninger om ett 

eller flere preparater som inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelig til å vurdere 

mikroorganismens såvel som dens restmengders og toksiners skjebne og atferd, dersom de er av 

betydning for menneskers helse og/eller miljøet. 

iii) De framlagte opplysningene skal særlig være tilstrekkelige til å: 

— beslutte om mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette hensiktsmessige vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning, 

— angi piktogrammer (når de er innført), varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger som 

skal angis på emballasjen (beholdere) for å verne miljøet, 

— forutsi mikroorganismens og dens metabolitters fordeling, skjebne og atferd i miljøet samt de 

tidsforløp som er forbundet med dette, 

— identifisere nødvendige tiltak for å begrense miljøforurensningen og virkningen på arter utenfor 

målgruppen. 

iv) Eventuelle relevante metabolitter (f.eks. potensielt skadelige for menneskers helse og/eller miljøet) 

som er dannet av forsøksorganismen under relevante miljømessige forhold, skal beskrives. Dersom 

relevante metabolitter forekommer i eller dannes av mikroorganismen, kan det være påkrevd med data 

i henhold til avsnitt 7 i del A i dette vedlegg, dersom samtlige følgende vilkår er oppfylt: 

— den relevante metabolitten er stabil utenfor mikroorganismen (se nr. 2.8), 

— den relevante metabolittens giftvirkning er uavhengig av forekomsten av mikroorganismen og 

— det er forventet at den relevante metabolitten vil forekomme i miljøet i konsentrasjoner som er 

betydelig høyere enn under naturlige forhold. 

v) Det skal tas hensyn til tilgjengelige opplysninger om forholdet til beslektede villtyper som 

forekommer naturlig. 

vi) Før undersøkelsene nevnt nedenfor foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende 

myndigheter med hensyn til behovet for slike undersøkelser, og i så fall hvilken type undersøkelse 

som skal foretas. Det skal også tas hensyn til opplysningene i henhold til de andre avsnittene. 

7.1. Persistens og formering 

Dersom det er relevant, skal det framlegges opplysninger om mikroorganismens persistens og formering i 

alle deler av miljøet, med mindre det kan dokumenteres at en bestemt del av miljøet sannsynligvis ikke vil 

bli eksponert for mikroorganismen. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot 

— konkurranseevnen under eksisterende miljøforhold og etter tilsiktet bruk og 

— populasjonsdynamikken i årstidsbestemt eller regionalt bestemt ekstreme klimaforhold (særlig varm 

sommer, kald vinter og nedbør) og mot den landbrukspraksis som drives etter tilsiktet anvendelse. 

Det skal opplyses om anslåtte mengder av vedkommende mikroorganisme i et visst tidsrom etter bruk av 

middelet under foreslåtte bruksvilkår.  



2.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/533 

 

7.1.1. Jord 

Det skal framlegges opplysninger om levedyktighet/populasjonsdynamikk i flere dyrkede og udyrkede 

jordprøver som er representative for jordtypene i de ulike regionene i Unionen der mikroorganismen 

anvendes eller forventes anvendt. Bestemmelsene om valg av jordprøver og deres oppsamling og håndtering 

som nevnt i innledningen til nr. 7.1 del A skal overholdes. Dersom forsøksorganismen skal brukes sammen 

med andre medier, f.eks. mineralull, skal de omfattes av forsøksserien. 

7.1.2. Vann 

Det skal framlegges opplysninger om levedyktighet/populasjonsdynamikk i naturlige sediment-/ 

vannsystemer i både mørke og lys. 

7.1.3. Luft 

Dersom det er særlig grunn til bekymring for eksponering av brukere, arbeidstakere eller andre personer i 

nærheten, kan opplysninger om konsentrasjonene i luft være nødvendig. 

7.2. Mobilitet 

Mulig spredning av mikroorganismen og dens nedbrytingsprodukter i relevante deler av miljøet skal 

vurderes, med mindre det kan godtgjøres at de bestemte delene av miljøet sannsynligvis ikke vil bli 

eksponert for mikroorganismen. I denne sammenheng er tilsiktet bruk (f.eks. på friland eller i veksthus, 

anvendelse i jord eller på vekster), livssyklusstadier, herunder forekomst av vektorer, persistens og 

organismens evne til å kolonisere tilgrensende habitater, av særlig interesse. 

Spredning, persistens og mulig transportrekkevidde skal vies særlig oppmerksomhet dersom det er rapportert 

om giftighet, infeksjonsevne eller sykdomsframkallende evne, eller dersom andre opplysninger tyder på 

mulig fare for mennesker, dyr eller miljø. I et slikt tilfelle kan vedkommende myndigheter kreve 

undersøkelser som tilsvarer dem som er fastsatt i del A. Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å 

oppnå enighet med vedkommende myndigheter med hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

8.  VIRKNINGER PÅ ORGANISMER UTENFOR MÅLGRUPPEN 

 Innledning 

i) Opplysningene om identitet, biologiske egenskaper og ytterligere opplysninger i avsnitt 1, 2, 3 og 7 er 

sentrale for vurderingen av virkningen på arter utenfor målgruppen. Ytterligere nyttige opplysninger 

om skjebne og atferd i miljøet finnes i avsnitt 7 og om restmengder i planter i avsnitt 6, som sammen 

med opplysninger om preparatets art og bruksmåte bestemmer den potensielle eksponeringens art og 

omfang. Opplysningene framlagt i samsvar med avsnitt 5 vil gi viktig informasjon om virkningene 

hos pattedyr og mekanismene som er forbundet med dette. 

Forsøksdata kreves vanligvis, med mindre det kan dokumenteres at en vurdering av virkningene på 

organismer utenfor målgruppen kan foretas på bakgrunn av de opplysningene som allerede foreligger. 

ii) Valg av egnede organismer utenfor målgruppen for forsøk for miljøvirkninger skal bygge på 

mikroorganismens identitet (herunder vertsspesifisitet, virkemåte og økologi). Ut fra slik kunnskap vil 

det være mulig å velge egnet forsøksorganisme, f.eks. organismer som er nært beslektet med 

organismen i målgruppen. 

iii) De framlagte opplysningene skal, sammen med opplysningene for ett eller flere preparater som 

inneholder mikroorganismen, være tilstrekkelige til å vurdere virkningen på arter utenfor målgruppen 

(plante- og dyrearter) som risikerer å eksponeres for mikroorganismen, dersom de er av miljømessig 

betydning. Virkningen kan følge av en enkelt, langvarig eller gjentatt eksponering, og kan være 

reversibel eller irreversibel. 

iv) Særlig skal opplysningene som er framlagt for mikroorganismen, sammen med andre relevante 

opplysninger og opplysningene som er framlagt for ett eller flere preparater som inneholder 

mikroorganismen, være tilstrekkelig til å: 

— beslutte om mikroorganismen kan godkjennes, 

— fastsette hensiktsmessige vilkår eller begrensninger knyttet til en godkjenning, 

— gjøre det mulig å vurdere korttids- og langtidsrisikoer for arter (populasjoner, samfunn og 

prosesser) utenfor målgruppen,  
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— klassifisere mikroorganismen med hensyn til biologisk fare, 

— angi de forholdsregler som er nødvendige for vern av arter utenfor målgruppen og 

— fastsette piktogrammer (når de innføres), varselord og relevante fare- og sikkerhetssetninger som 

skal angis på emballasjen (beholdere) for å verne miljøet. 

v) Det skal rapporteres om alle potensielle skadevirkninger som er påvist under rutineundersøkelser av 

miljøvirkninger, og de tilleggsundersøkelser som kan være nødvendige for å undersøke de 

mekanismene som sannsynligvis er involvert, skal foretas og rapporteres om, og betydningen av disse 

virkningene skal vurderes, dersom vedkommende myndigheter krever dette. Alle tilgjengelige 

biologiske data og opplysninger som er relevante for vurderingen av mikroorganismens økologiske 

profil, skal rapporteres. 

vi) Ved alle undersøkelser skal gjennomsnittlig oppnådd dose angis både i kolonidannende enhet per kilo 

kroppsvekt (cfu/kg) og i andre hensiktsmessige enheter. 

vii) Det kan bli nødvendig å foreta egne undersøkelser for relevante metabolitter (særlig toksiner), dersom 

disse kan utgjøre en relevant fare for organismer utenfor målgruppen og dersom virkningene av dem 

ikke kan vurderes ut fra de resultatene som er tilgjengelige for mikroorganismen. Før slike 

undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til behovet for å foreta slike undersøkelser, og i så fall hvilken type undersøkelse som skal 

foretas. Det skal tas hensyn til opplysningene i avsnitt 5, 6 og 7. 

viii) For å gjøre det lettere å vurdere betydningen av de oppnådde forsøksresultatene skal den samme 

stammen (eller samme registrerte opprinnelse) av hver av de relevante artene brukes, dersom det er 

mulig, i de ulike angitte forsøkene. 

ix) Det skal foretas forsøk med mindre det kan godtgjøres at organismen utenfor målgruppen ikke vil bli 

eksponert for mikroorganismen. Dersom det kan dokumenteres at mikroorganismen ikke forårsaker 

giftvirkninger eller ikke er sykdomsframkallende eller smittsom for virveldyr eller planter, skal bare 

reaksjonen til egnede organismer utenfor målgruppen undersøkes. 

8.1. Virkninger på fugler 

 Formålet med undersøkelsen 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for fugler. 

8.2. Virkninger på vannorganismer 

 Formålet med forsøket 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for vannorganismer. 

8.2.1. Virkninger på fisk 

 Formå let  med forsøk et  

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for fisk. 

8.2.2. Virkninger på virvelløse ferskvannsdyr 

 Formå let  med forsøk et  

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for virvelløse 

ferskvannsdyr. 

8.2.3. Virkninger på algevekst 

 Formå let  med forsøk et  

Det skal framlegges opplysninger om algevekst, vekstrate og restitusjonsevne. 

8.2.4. Virkninger på andre planter enn alger 

 Formå let  med forsøk et  

Det skal framlegges opplysninger om virkninger på andre planter enn alger. 
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8.3. Virkninger på bier 

 Formålet med forsøket 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for bier. 

8.4. Virkninger på andre leddyr enn bier 

 Formålet med forsøket 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for andre leddyr enn bier. 

Valg av forsøksarter bør være knyttet til potensiell bruk av plantevernmidler (f.eks. bruk på bladverk eller 

anvendelse på jord). Det bør legges særlig vekt på organismer som er brukt til biologisk bekjempelse og 

organismer som spiller en viktig rolle i integrert bekjempelse av skadegjørere. 

8.5. Virkninger på meitemarker 

 Formålet med forsøket 

Det skal rapporteres om giftighet, infeksjonsevne og sykdomsframkallende evne for meitemarker. 

8.6. Virkninger på mikroorganismer i jord utenfor målgruppen 

Det skal rapporteres om virkningen på relevante mikroorganismer utenfor målgruppen og på deres predatorer 

(f.eks. protozer for podemidler). Sakkyndige vurderinger er påkrevd for å avgjøre om det er nødvendig med 

ytterligere undersøkelser. Ved slike avgjørelser skal det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger i dette 

avsnitt og andre avsnitt, særlig data om mikroorganismens spesifisitet og forventet eksponering. Nyttige 

opplysninger kan også komme fra observasjoner gjort under virkningsforsøk. Særlig oppmerksomhet skal 

rettes mot organismer som er brukt i integrert bekjempelse av skadegjørere. 

8.7. Tilleggsundersøkelser 

Tilleggsundersøkelser kan omfatte ytterligere akuttundersøkelser av andre arter eller prosesser (som 

kloakksystemer) eller undersøkelser på høyere nivå, som undersøkelser av kroniske eller subletale virkninger 

eller av virkningene på reproduksjonen hos utvalgte organismer utenfor målgruppen. 

Før slike undersøkelser foretas, skal søkeren søke å oppnå enighet med vedkommende myndigheter med 

hensyn til hvilken type undersøkelse som skal foretas. 

9.  SAMMENDRAG OG VURDERING AV MILJØVIRKNING 

Det skal utarbeides et sammendrag og en vurdering av alle opplysninger som er relevante for 

miljøvirkningen, i samsvar med retningslinjene som vedkommende myndigheter i medlemsstatene har gitt 

for utformingen av slike sammendrag og vurderinger. Dokumentet skal omfatte en detaljert og kritisk 

vurdering av nevnte opplysninger på grunnlag av relevante kriterier og retningslinjer for vurdering og 

beslutningstaking, med særlig vekt på de risikoer for miljøet og arter utenfor målgruppen som kan eller vil 

oppstå samt datagrunnlagets omfang, kvalitet og pålitelighet. Særlig skal følgende punkter behandles: 

— fordeling og skjebne i miljøet og de tidsforløp som er forbundet med dette, 

— identifisering av arter utenfor målgruppen og utsatte populasjoner, og omfanget av potensiell 

eksponering, 

— fastsettelse av nødvendige forholdsregler for å unngå eller redusere miljøforurensningen så mye som 

mulig, og for vern av arter utenfor målgruppen. 

 ____________  


